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รหัสโครงการ 59-00990

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

โครงการวิจัย

กระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของ
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

งานวิจัยนี้พัฒนาข้ึนมาจากการคนพบปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชนบานหนองโรง อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนผลพวงมาจากการเปนเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีคอนขางรวดเร็ว จนทําใหคนในสังคมปรับตัวไมทัน มีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานท่ี
ถูกตอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีนับวาเปนทรัพยากรมนุษยท่ีทรงคุณคา และเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติในอนาคต โดยภัยคุกคามหนึ่งท่ีกําลังทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ
ตามการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การพนัน ท่ีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเขาถึงเด็กและ
เยาวชนไดงายข้ึนในลักษณะ “การพนันออนไลน” แตนับเปนความโชคดีของชุมชนบานหนองโรงท่ีผูนํา
แกนนํา และสมาชิกชุมชน ตางใหความสําคัญและเล็งเห็นคุณคาในตัวเด็กและเยาวชน ตลอดจนมุงม่ันท่ีจะ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของท้ังคนในชุมชน โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน จึงลุกข้ึนมา
สรางความรวมมือของท้ังภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เพ่ือจัดการกับปญหาดังกลาวบนพ้ืนฐานของ
ศักยภาพและทุนชุมชนท่ีโดเดน ท้ังทุนมนุษย ทุนกายภาพ ทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน จากผลการดําเนินงาน พบวา กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมดังกลาวทําใหเกิดนักวิจัย
ชุมชนและนักพัฒนาชุมชน เกิดแผนแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการท่ีสอดคลองกับ
บริบทของชุมชนและสามารถนําไปใชไดจริง คนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู เกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของกระบวนการมีสวนรวม เกิดเครือขายการเรียนรูทางสังคม คือ กระบวนการรวมกันคนหา
ปญหา สาเหตุแหงปญหา คนหาแนวทางการแกไขปญหา ดําเนินการแกไขปญหาและการประเมินและ
ติดตามผลเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ดวยความรวมมือของภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ ขอขอบคุณชาวชุมชน
หนองโรง ผูทรงคุณวุฒิและเครือขายพหุภาคีท่ีเก่ียวของทุกคน ทุกองคกร ท่ีใหความรวมมือและความ
อนุเคราะหขอมูลอันทรงคุณคา ตลอดจนการจัดเวทีสะทอนผลการวิจัยและการรับฟงขอเสนอแนะ
ขอขอบคุณศูนยศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตการสนับสนุน
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีสนับสนุนทุนวิจัยครั้งนี้

สําหรับคุณคาและประโยชนอันเกิดจากงานวิจัยนี้ ผูวิจัยขอมอบแดคุณชาญ-คุณสําอางค  ใจอารีย
บิดาและมารดาผูใหกําเนิด อบรมสั่งสอนใหเปนคนดี และรักการเรียนรู ตลอดท้ังเปนกําลังใจและท่ีปรึกษา
ท่ีดีท่ีสุดในยามท่ีผูวิจัยทอแทหมดกําลังใจ บูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทานท่ีชวยประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู อบรมกลอมเกลาใหผูวิจัยกาวมาจนถึงเปาหมายในวันนี้ไดอยางสมภาคภูมิ

อภิชาติ  ใจอารีย
เมษายน 2561



บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของ

เด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
โดย รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  ใจอารีย และผูชวยนักวิจัย นายโสภณ  แดงมาศ

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้ มุงท่ีจะคนหารูปแบบการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท้ัง
ภายในและภายนอกชุมชนในลักษณะการทํางานแบบพหุภาคี ท่ีมีการประสานความรวมมือภายใตปจจัย
เอ้ือและเงื่อนไขของภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางสังคมตางๆ ตลอดจนคนหาบทบาทท่ี
เหมาะสมของแตละภาคสวนในการมีสวนรวมเพ่ือนําไปสูการปองกันและแกไขปญหาการติดการพนันใน
เยาวชนผานทุนวัฒนธรรมตอไป ซึ่งมีบทบาทสําคัญเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตแนว
ทางการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) ท่ีเนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา รวมท้ังกระตุน
ใหชุมชนมีความสนใจและมีแนวทางการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาอยางจริงจัง ทําใหเกิดความรวมมือใน
การวางแผนและรวมมีบทบาทในการคนหาแนวทางและกลวิธีในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม
โดยอาศัยความรวมมือตามศักยภาพของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายภาครัฐและปจจัยสนับสนุน
ความสําเร็จในชุมชนเอง

วัตถุประสงคการการวิจัย
วัตถุประสงคหลัก

เพ่ือสังเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็ก
และเยาวชนของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
วัตถุประสงครอง

1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและระดับความรุนแรงของปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
แบบมีสวนรวมของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

2. เพ่ือศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท่ีสามารถใชปองกันและแกไขปญหาการเลน
พนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

3. เพ่ือพัฒนาและศึกษาผลการใชแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวม เพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี



ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการสรางความรวมมือขององคกรชุมชนและภาคสวนตางๆ ท่ี

เก่ียวของ ท้ังองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนาและกลุมองคกรอิสระใน
ลักษณะการทํางานแบบพหุภาคี โดยมีเปาหมายเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็ก
และเยาวชนผานทุนทางสังคมมีขอบเขตของการวิจัยดังตอไปนี้
ขอบเขตดานพื้นท่ี

งานวิจัยนี้ผูวิจัยมุงคนหารูปแบบการสรางกระบวนการมีสวนรวมขององคกรชุมชนกับภาคีการ
พัฒนาท่ีมีสวนไดสวนเสียในลักษณะการทํางานแบบพหุภาคี เพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม โดยเลือกพ้ืนท่ีชุมชนหนองโรง ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี เปนกรณีศึกษา ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับอิทธิพลของการพัฒนาและการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ เนื่องจากเปนทางผานของเสนทางการทองเท่ียว
ขอบเขตดานเนื้อหา

1. การมีสวนรวมแบบพหุภาคีเนื้อหาในสวนนี้จะเก่ียวของกับ กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวม
เพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมของภาคประชาชน
แบบรวมมือรวมใจกับภาคีการพัฒนาตางๆ ท้ังภาครัฐท้ังสวนกลางและสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และสถาบัน
ทางสังคมอ่ืนๆ ในชุมชน

2. การปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมเนื้อหาใน
สวนนี้จะเก่ียวของกับกระบวนการขับเคลื่อนแผนแมบทชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม และผลของการขับเคลื่อนท่ีจะเกิดข้ึนกับตัวของเยาวชนใน
ความรูความเขาใจ ทัศนคติ ตลอดจนการติดตามประเมินผลในลักษณะกิจกรรมและเครือขาย

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในชุมชนกรณีศึกษา เพ่ือมุงคนหารูปแบบ

การมีสวนรวมของชุมชนแบบพหุภาคีเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
ผานทุนทางสังคม โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกอเกิดของการมีสวนรวม การขยายตัว ตลอดจนการดํารงอยู
ของการมีสวนรวม ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จและเงื่อนไขของการมีสวนรวม บทบาทท่ีเหมาะสมของแตละ
ภาคีท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ และข้ันตอนการดําเนินการตาม
ประเด็นปญหาท่ีเปนความตองการของชุมชน ผูวิจัยไดแบงข้ันตอนการวิจัยตามรูปแบบและกระบวนการมี
สวนรวม ตลอดจนเงื่อนไขในการมีสวนรวมของชุมชนออกเปน 3 ระยะ โดยมีกรอบวิธีวิจัยดังนี้

ระยะท่ี 1 การเตรียมความพรอม ศึกษาสภาพบริบททางสังคมเบื้องตนของชุมชน สถานการณ
ดานปญหาเด็กและเยาวชนเลนการพนันและระดับความรุนแรง และความรวมมือของชุมชนในการทํา
กิจกรรมตางๆ แลวประมวลขอมูลท่ีไดเพ่ือสรางเกณฑในการเลือกพ้ืนท่ีศึกษา



ระยะท่ี 2 การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สรางความสัมพันธกับชุมชน ชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการวิจัย คนหาทีมวิจัยในชุมชน วิเคราะหบริบทชุมชน คนหาปญหา เหตุของปญหา จัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาและความตองการของชุมชน คนหาภาคีการหนุนเสริม วิเคราะหศักยภาพและทุน
สังคมของชุมชน พัฒนา ศึกษาและติดตามผลแผนการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและ
เยาวชนผานทุนทางสังคมแบบมีสวนรวม

ระยะท่ี 3 การสรุปบทเรียน สังเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนแบบพหุภาคีในการ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม

หัวใจของงานวิจัยนี้ คือ ชาวบานไดศึกษาขอมูลดวยตนเองและเห็นเสนทางการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน กระตุนใหชาวบานมีความตื่นตัวมากข้ึนในการเขามารวมมือกันวางแผนการพัฒนาและการปองกัน
และแกไขปญหาดวยตนเอง นับเปนจุดเริ่มตนของการทํางานท่ีเปนระบบ มีการนําขอมูลและความรูของ
ทองถ่ินมาพัฒนาทองถ่ินของตนเองใหดียิ่งข้ึนไป

พื้นท่ีวิจัย
ผูวิจัยเลือกพ้ืนท่ีศึกษาแบบเจาะจงเพ่ือเปนกรณีศึกษา ไดแก ชุมชนหนองโรง ตําบลหนองโรง

อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ท้ังนี้เพราะชุมชนหนองโรงเปนชุมชนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับอิทธิพลของ
การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการ เนื่องจากเปนทางผานของเสนทางการ
ทองเท่ียว จึงทําใหมีนักทองเท่ียวหรือบุคคลจากนอกพ้ืนท่ีเขามายังพ้ืนท่ีจํานวนหนึ่ง และมีการพัฒนาระบบ
การสื่อสารไรสายรองรับนักทองเท่ียว ซึ่งอาจจะเปนมูลเหตุใหเด็กและเยาวชนในชุมชนเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ และเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมเขาสูเสนทางการพนันผานสังคมออนไลนจากเวปไซตตางๆ และ
เริ่มมีการรวมตัวของแกนนําชุมชนในการทํากิจกรรมตางๆในชุมชน ตลอดจนมีการทํางานรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีเปนอยางดี และมีปจจัยเชิงบริบทท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในการทํางานแบบมี
สวนรวม ดังนั้นผลการศึกษาชุมชนดังกลาว ผูวิจัยคาดวาจะไดขอสรุปรวมกันในการหารูปแบบการมีสวน
รวมแบบพหุภาคีเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม
อยางยั่งยืน

นอกจากท่ีกลาวในขางตนเก่ียวกับเกณฑในการเลือกพ้ืนท่ีวิจัยแลว ตัวผูวิจัยยังมีความสัมพันธท่ีดี
กับชุมชนเปนระยะเวลากวา 10 ป เนื่องจากผูวิจัยและภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนไดใช
พ้ืนท่ีชุมชนหนองโรง ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีเปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการ
จัดการปาชุมชนอยางยั่งยืน การสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน และเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชน สําหรับนิสิต
ท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอก



 สรางความสัมพันธกับชุมชนและกลุมเปาหมาย

 บริบทชุมชน เหตุการณสาํคัญ

ศึกษาบริบททั่วไปของชุมชน: ชุมชน
หนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี

ระยะท่ี 2
การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

 ชุดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกบัปญหาและสาเหตุ ผลกระทบ ระดับ
ความรุนแรง จัดลําดับความสําคัญและรวมกันเลือกปญหา
และคนหาภาคีหนุนเสริม

 แผนการพัฒนาเดก็และเยาวชนฯ: กําหนดนโยบายและวัตถุประสงค
ของแผน กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงานตลอดจน
กําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่จะใช

 ขับเคล่ือนงานแบบสวนรวมผานทุนวัฒนธรรม และสนับสนุน
ทรัพยากร วัสดุอุปกรณและแรงงาน หรือเขารวมบริหารงาน
ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก

 รับและประเมินผลประโยชนจากการพฒันา

รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อการรูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อการปองกันและแกไขปองกันและแกไข
ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม

วิเคราะหสภาพปญหา ศักยภาพ
และทุนทางสังคมของชุมชน

 ฐานขอมูลศักยภาพ ความพรอม และทนุทางสังคมของชุมชน

 ประเมินผลการพัฒนา ชุมชนเขารวมประเมินวา การพัฒนา
สําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด

ระยะท่ี 3
การสรุปบทเรียน/สะทอนผล

 ศึกษาขอมูลเบื้องตนชุมชน สถานการณปญหาระยะท่ี 1
การเตรียมความพรอม

 สรางเกณฑการเลือกพ้ืนท่ีวิจัย

การขับเคลื่อนแบบมีสวนรวม

 จัดเวทีคืนขอมูล สะทอนผลวิจัยและรับฟงขอเสนอแนะ



สรุปผลการวิจัย
ขอคนพบจากการวิจัย เพ่ือมุงคนหารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนแบบพหุภาคีเพ่ือการปองกัน

และแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม มีดังนี้

สภาพปญหาและระดับความรุนแรงของปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
จากการศึกษา พบวา ชุมชนใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยเล็งเห็นวา

เด็กและเยาวชนจะเปนกําลังในการพัฒนาชุมชนในอนาคต สําหรับสภาพปญหาและระดับความรุนแรงของ
ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมของชุมชนหนองโรง พบวา มีเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนบางสวนเขาไปพัวพันกับการเลนการพนัน เชน การพนันฟุตบอลออนไลน การเลนเกมออนไลน หวย
ใตดิน ชนไก เปนตน และจากการสอบถามพฤติกรรมการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนรวมท้ังสมาชิกใน
ครอบครัว พบวา เด็กและเยาวชนสวนใหญไมมีประสบการณการเลนการพนัน สวนเด็กและเยาวชนท่ีมี
ประสบการณการเลนการพนันจะเลนท้ังหวยใตดิน ไพ ชนไก ฟุตบอล เกมตู และยังมีเด็กสวนหนึ่งยังคงมี
พฤติกรรมการเลนการพนันอยูโดยเฉพาะหวยใตดิน และฟุตบอล นอกจากนี้ พอ แมและญาติของเด็กและ
เยาวชน สวนมากเลนพนันนานๆ ครั้ง ประเภทการเลนพนันของคนในครอบครัวเลนมากท่ีสุด คือ หวยบน
ดิน/ใตดิน/ลอตเตอรี่/หวยรายวัน นอยท่ีสุด คือ การพนันฟุตบอล ทัศนคติตอการเลนพนัน พบวา เด็กและ
เยาวชนมีทัศนคติเชิงบวกตอการเลนการพนันโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนทัศนคติเชิงลบตอการเลน
การพนันโดยรวมอยูในระดับนอย สะทอนใหเห็นวา เด็กและเยาวชนบานหนองโรงมองเห็นวาการพนันเปน
สิ่งท่ีไมดีตอตนเองและสังคม แสดงวาสถานการณการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนยังไมถือวารุนแรง
จนยากตอการแกไข และชุมชนประเมินวาปญหาดังกลาวยังไมถือวามีความรุนแรงหรืออยูในภาวะวิกฤต แต
เปนปญหาท่ีคนในชุมชนตองใหความสําคัญมากท่ีสุด เนื่องจากชุมชนเล็งเห็นวาหากชุมชนไมจัดการกับ
ปญหาดังกลาว คาดวาจะสงกระทบเปนลูกโซและกอใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมา เชน การฉกชิงวิ่งราว การ
ลักขโมย การโกหกคดโกง และท่ีจะเลวรายท่ีสุด คือ การเขาสูเสนทางการคายาเสพติด หรือการกอ
อาชญากรรมในท่ีสุด ภาพลักษณท่ีดีงามของชุมชนจะเสื่อมเสียไปในท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องมากจากรูปแบบการเลน
การพนันของเด็กและเยาวชนเริ่มเปลี่ยนไป คือ เปนการเลนพนันออนไลนผาโทรศัพทมือถือท่ีมีแนวโนมมาก
ข้ึน เพราะพอ-แมผูปกครองตรวจสอบการใชโทรศัพทมือถือของลูกหลานตนเองไดยาก รวมท้ังไมมีความรู
เก่ียวกับการใชสื่อสังคมออนไลนตางๆ ดวย รวมท้ังในชุมชนมีการพัฒนาระบบการสื่อสารไรสาย มีรานอิน
เทอรเนตมาเปดในชุมชนจํานวนหนึ่ง สงผลใหเด็กและเยาวชนเขาถึงเครือขายสังคมออนไลนสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน

ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน
แบบมีสวนรวม

ชุมชนบานหนองโรง เปนชุมชนประวัติศาสตรตั้งอยูในจังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปน
ท่ีราบเชิงเขาและภูเขาสูงท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีความหลากหลายของพรรณไมและสัตวปา



โดยเฉพาะทรัพยากรปาไม ท่ีชาวบานเรียกชื่อตามพันธุไมเดนท่ีข้ึนในพ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศวา ปา
ชุมชนบานหวยสะพาน ลักษณะประชากรท้ังหมดคนไทยพ้ืนราบ คนในชุมชนมีความเห็นอกเห็นใจ และรูรัก
สามัคคีกันเปนอยางดี มีรูปแบบความสัมพันธแบบเครือญาติ เคารพผูอาวุโส และเชื่อฟงผูนําชุมชน โดยผูนํา
ชุมชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการของชุมชน ถือเปนผู ท่ีมีภาวะความเปนผูนําสูง มีความรู
ความสามารถ มีคุณธรรม จนไดรับการยอมรับจากคนในชุมชนและภายนอกชุมชนเปนอยางดี ท้ังนี้
เนื่องจากตางมีประสบการณท่ีผานความยากลําบากรวมกันในการดํารงชีวิต แกปญหาภัยแลงและผลผลิต
ทางการเกษตรราคาตกต่ํา ยังมีประสบการณความสําเร็จในการทํางานแบบมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ความยากจนของชุมชน และการจัดการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ประชากรสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม จึงกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมเกษตรและภูมิปญญาทองถ่ินข้ึนในชุมชน โดยมีอาชีพเสริมใน
การหาของปาขายแกนักทองเท่ียวโดยเฉพาะเห็ดโคน และผักหวานปา นอกจากนี้ยังพบวา คนในชุมชนมี
การรวมกลุมกันเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ อยางหลากหลาย

ชุมชนหนองโรงนับเปนชุมชนท่ีมีทุนทางสังคมของชุมชนคอนขางเยอะและหลากหลาย ไดแก ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีโดดเดนท่ีสุด คือ ปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ทุนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ท่ีโดดเดน คือ วัฒนธรรมเครือญาติ วัฒนธรรมเกษตร วัฒนธรรมชาวนา โดยเฉพาะการทํา
นา การทําขวัญขาว เพลงเหยย รอยพรรษา ทําบุญกลางบาน ทุนมนุษย จากท่ีกลาวขางตน ทุนมนุษยของ
ชุมชนท่ีไดรับการยอมรับ คือ ผูนําชุมชมท่ีมีวิสัยทัศนไดรับการยอมรับ ท้ังผูนําอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ รวมท้ังปราชญชาวบาน ท่ีมีท้ังองคความรูและประสบการณมากมาย เชน การแพทยแผนไทย
สมุนไพร พืชพันธุทองถ่ิน การจักสาน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สวนทุนกายภาพอาจจะไมโดดเดน
มากแตก็มีใหเห็น คือ ศูนยการเรียนรูปาชุมชนบานหวยสะพาน

จากการวิเคราะหชุมชน พบวา ปญหาหนึ่งท่ีชุมชนเห็นวาเปนปญหาท่ีสําคัญ และสรางผลกระทบ
โดยรวมตอภาพลักษณและการพัฒนาชุมชน คือ ปญหาเด็กและเยาวชนบางสวนในชุมชนเลนการพนัน
ไดแก การพนันฟุตบอลผานเวปไซตออนไลน และการพนันหวยใตดิน ซึ่งมีแนวโนมทวีความรุนแรงมาก
ข้ึนเรื่อยๆ หากชุมชนไมมีการจัดการท่ีดี เนื่องมาจากผูปกครองไมสามารถตรวจสอบได จากการวิเคราะห
ชุมชนเบื้องตน พบวา ชุมชนยังมีแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวรวมกันอยางไมเปนระบบ
โดยจะเปนลักษณะท่ีตางครอบครัวตางดูแลกันเอง ท้ังนี้เม่ือพิจารณาถึงศักยภาพและทุนชุมชนดาน
วัฒนธรรมท่ีจะสามารถนํามาบูรณาการเปนเครื่องมือในการสรางการมีสวนรวมเพ่ือปองกันและแกไขปญหา
พบวา ชุมชนยังมีรูปแบบความสัมพันธแบบเครือญาติ มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานท่ียังคงสืบสานอยู
เชน การทําบุญกลางบาน การรองเพลงเหยย การจัดการปาชุมชน เปนตน



การขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวม
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมดังกลาวทําใหเกิดนักวิจัยชุมชนและนักพัฒนาชุมชน เกิดแผน

แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชนและสามารถนําไปใช
ไดจริงและคนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการมีสวนรวม
เกิดเครือขายการเรียนรูทางสังคม คือ กระบวนการรวมกันคนหาปญหา สาเหตุแหงปญหา คนหาแนวทาง
การแกไขปญหา ดําเนินการแกไขปญหาและการประเมินและติดตามผลเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

การขับเคลื่อนกลุมพลังเด็กและเยาวชนชุมชน การดําเนินกิจกรรมดวยรูปแบบท่ีหลากหลายโดย
เนนการบูรณาการทุนทางสังคมในชุมชนมาใชประโยชน สามารถทําใหเยาวชนท่ีเขารวมโครงการมีความรู
และความตระหนักเก่ียวกับโทษและพิษภัยของการพนันสูงข้ึน มีทักษะการแสดงวัฒนธรรมชุมชนและการ
เปนวิทยากรนําชมสถานท่ี จนสามารถนําชมสถานท่ีสําคัญในชุมชนแกคณะศึกษาดูงานไดเปนอยางดี
สงเสริมความภาคภูมิใจและความม่ันใจในตนเองแกเยาวชน ท่ีสําคัญท่ีสุด เด็กและเยาวชนมีการรวมกลุมกัน
จัดตั้งเปน “สภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง”

ผลท่ีไดรับจากการขับเคลื่อนงานการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน
แบบมีสวนรวม ท้ังการสรางแผน การสรางกลุมเยาวชน และกิจกรรมในลักษณะอ่ืนๆ ผลท่ีไดรับ มีดังนี้ 1)
สรางองคความรู คือ รูปแบบการทํางานแบบมีสวนรวมและเปนการบูรณาการระหวางศักยภาพและทุน
ชุมชน โดยเนนท่ีทุนทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปาชุมชนเปนแกนหลัก ตามดวยทุนวัฒนธรรมประเพณีและทุน
มนุษย เขากับแนวทางการจัดการสมัยใหมอยางลงตัว ท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 2) สราง
แผน คือ แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลน
พนันของเด็กและเยาวชน ภายใตแนวคิดการพัฒนาบนฐานทุนชุมชนการบูรณาการทุนชุมชน เพ่ือจัด
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง ใหมีความตระหนักรูและหางไกลจากการ
เลนการพนัน 3) สรางคนและเครือขาย คือ กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน เปนการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยของชุมชน ทําใหเกิดนักวิจัย
ชุมชน สภาเด็กและเยาวชน แนวรวมจากชุมชน และภาคีการพัฒนาจากภายนอกชุมชนเพ่ือหนุนเสริมการ
ทํางานของชุมชนในลักษณะพหุภาคี และ 4) สรางกระบวนการ คือ การปองกันและแกไขปญหาการเลน
พนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวม ไดชวยสรางกระบวนการเรียนรูการทํางานและกระบวนการสืบ
สานแบบมีสวนรวมแบบพหุภาคี โดยมีชุมชนเปนหลักดวยการหนุนเสริมของภาคีการพัฒนา



รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเยาวชนของชุมชน
หนองโรง

กระบวนการสรางการมีสวนรวมของชุมชน และภาคสวนตางๆนอกชุมชน เพ่ือการปองกันและ
แกไขปญหาการเลนพนันของเยาวชนของชุมชนหนองโรง ข้ันตอนการสรางกระบวนการมีสวนรวมแบบ
พหุภาคี จากงานวิจัยคนพบแนวทางการพัฒนา 3 ข้ันตอน คือ

1. เตรียมความพรอมชุมชน และคนหาภาคี เปนกระบวนการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให
มีความรูความเขาใจ และความตระหนักรูเก่ียวกับโทษและพิษภัยของการพนัน ความสําคัญของเด็กและ
เยาวชน บทบาทของเด็กและเยาวชนตอการพัฒนาชุมชน หลักการการแกปญหาของชุมชน และการทํางาน
แบบมีสวนรวม ดวยการรวมคนหาปญหาและความตองการของชุมชน วิเคราะหศักยภาพของชุมชนและ
คนหาภาคีหนุนเสริม การคนหาทางเลือกในการจัดการกับปญหา และกระบวนการคนหาพหุภาคีหนุนเสริม
กิจกรรมของชุมชน รวมท้ังการขอตกลงรวมกันในการทํางานแบบมีสวนรวม

2. เสริมสรางศักยภาพชุมชน และพหุภาคี เปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สามารถ
ดําเนินการไดโดย การสรางแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการเลน
การพนัน และอ่ืนๆ ท้ังนี้เพราะในกระบวนการสรางแผนแบบมีสวนรวม คนในชุมชนทุกระดับ และภาคีการ
พัฒนาจะตองมากําหนดเปาหมาย และแนวทางการจัดการรวมกัน และแผนฯ ดังกลาวตองสามารถนําไปสู
การปฏิบัติไดจริง

3. พัฒนาสูความเขมแข็ง และสรางเครือขายการเรียนรู แนวทางท่ีจะนําไปสูความเขมแข็งและ
จัดการกับแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนอยางยั่งยืน คือ การนําแผนการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันเชิงบูรณาการ และอ่ืนๆ ลงไปรวมขับเคลื่อน
และปฏิบัติจริงดวยคนในชุมชนซึ่งเปนผูท่ีอยูกับปญหา และรูเก่ียวกับปญหาของตนเองเปนอยางดีรวมกับ
ภาคีการพัฒนา พรอมท้ังมีการประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงานอยางหลากหลาย มีการทบทวน
และสรุปบทเรียนเชิงปฏิบัติการ นําไปสูการปรับแกใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงตอไป โดยการ
ดําเนินการดังกลาวตองอยูภายใตศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน และการหนุนเสริมของภาคีการ
พัฒนา รวมท้ังชุมชนจําเปนตองสรางเครือขายการเรียนรูทางสังคมกับชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการทํางาน องคความรูและทรัพยากรการทํางานรวมกัน

ลักษณะและระดับการมีสวนรวมแบบพหุภาคี เปนไปในลักษณะชุมชนหรือภาคประชาชนเปนผูมี
บทบาทหลักในการขับเคลื่อนงาน ภายใตแนวคิดการพัฒนาโดยอาศัยศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน
โดยภาคีการพัฒนาท้ังภาครัฐบาล ภาคเอกชนและสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ มีบทบาทในการหนุนเสริมการ
ทํางานของชุมชน บนฐานคิดท่ีวาตองเชื่อม่ันวาชุมชนมีศักยภาพเพียงพอในการจัดการกับปญหาของตนเอง
เพราะชุมชนเปนเจาของปญหา และท่ีสําคัญตองเคารพคนในชุมชน ไมกอใหเกิดความแตกแยกทางความคิด
ของคนในชุมชน



พหุภาคี และบทบาทการหนุนเสริมท่ีเหมาะสม
การสรางกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม ในลักษณะของพหุภาคีเปนรูปแบบการกระจาย

อํานาจ และการใหสิทธิ์กับชุมชนในการพัฒนา และแกไขปญหาของตนเอง โดยภาคสวนตางๆ ทางสังคม
ตองใหการสนับสนุน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐท้ังจากสวนกลาง และสวนภูมิภาค ตลอดจนการสราง
บทบาทท่ีเหมาะสมในการหนุนเสริมการทํางานของชุมชน จากการศึกษา พบวา กระบวนการมีสวนรวม
แบบพหุภาคีในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนองโรง ภาค
ประชาชนและชุมชน เปนผูท่ีมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนงานทุกระดับ ตั้งแตการรวมคนหาปญหา จนถึง
การรวมรบผลประโยชนจากการดําเนินงาน สวนภาคีการพัฒนาจากภายนอกชุมชน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน
องคกรพัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันทางการเงิน และอ่ืนๆ  มีบทบาทหลักคือ
การหนุนเสริมดานวิชาการ คือ องคความรู และกระบวนการเรียนรู การบริหารจัดการองคกร และการให
คําปรึกษาในการดําเนินงาน การสนับสนุนดานงบประมาณ สถานท่ี บุคลากร และทรัพยากรในการดําเนิน
กิจกรรม รวมท้ังการเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน และหลอมรวมความเปนปกแผนของคนในชุมชน

ปจจัยสนับสนุนความสําเร็จ
ความสําเร็จของการมีสวนรวมแบบพหุภาคีในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็ก

และเยาวชนชุมชนบานหนองโรง มีปจจัยสนับสนุน ดังนี้ 1) ความสามารถและคุณธรรมของผูนําชุมชน
โดยเฉพาะความสามารถในการสรางกระบวนการเรียนรูแกชุมชน ความรับผิดชอบและมีความนาเชื่อถือเปน
ท่ียอมรับ 2) คุณสมบัติของสมาชิกชุมชน เก่ียวกับการใหคุณคาทางสังคม ความตระหนักในการเปนเจาของ
ปาชุมชนและทรัพยากรทองถ่ิน และการเอาใจใสในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 3) ความเขมแข็งของชุมชน
ความสามัคคีของสมาชิกชุมชนในการรวมกลุม และเสียสละเพ่ือสวนรวม และ 4) การไดรับการสนับสนุน
และยอมรับจากหนวยงานภายนอก

ขอเสนอแนะ
จากขอคนพบในการวิจัย การจัดเวทีนําเสนอผลการศึกษา และรับฟงขอเสนอแนะจากภาคีการ

พัฒนาตางๆ เก่ียวกับรูปแบบการสรางการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในลักษณะพหุภาคี เพ่ือการปองกัน
และแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนองโรง ความสําเร็จ และขอจํากัดท่ี
เกิดข้ึนจากปจจัยการหนุนเสริม ผูวิจัยสรุปเปนขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนงานในชุมชน

1. ขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
การจัดกิจกรรมคายเด็กและเยาวชนในงานวิจัยนี้ นอกจากจะทําใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับโทษและพิษภัยของการพนันมากข้ึนแลว ยังชวยยกระดับความตระหนักในหนาท่ีและบทบาทของ
เด็กและเยาวชนตอการพัฒนาชุมชน ในฐานะทรัพยากรมนุษยอันทรงคุณคาของชุมชนอยางเห็นไดชัด
ดังนั้น ชุมชนควรสรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาการนําหลักสูตรคายเยาวชนไปใชใน
การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในดานอ่ืนๆ อยางตอเนื่อง โดยเนนความสนุกสนาน



เปดโอกาสใหเยาวชนแสดงความสามารถและความคิดเห็นไดอยางอิสระ สงเสริมการทํางานเปนกลุมเพ่ือให
เกิดความรวมมือและปฏิสัมพันธระหวางกัน ท้ังนี้แตละกิจกรรมควรกระตุนให เด็กและเยาวชนเกิด
กระบวนการเรียนรูท่ีถูกตอง จนสามารถนําไปพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ กระตุนใหเด็กและเยาวชนรูสึกภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง
อยากอยูเปนกําลังในการพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต ควรมีการกําหนดเนื้อหาและกิจกรรมให
เหมาะสมกับระยะเวลา การประเมินผล ควรประเมินใหครอบคลุมกระบวนการในการจัดกิจกรรมคาย เชน
เทคนิควิธีการในการนําเสนอผลงานของเยาวชน ผลงานของเยาวชน การทํางานกลุม เปนตน ซึ่งจะชวยให
ผูวิจัยไดขอมูลท่ีชัดเจนและสามารถนําไปใชในการพัฒนากิจกรรมคายในโอกาสตอไป

2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
จากการจัดเวทีคืนผลการศึกษาและรับฟงขอเสนอแนะจากภาคีท่ีเก่ียวของตอประเด็นการใช

กระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงาน มีขอเสนอแนะตอบทบาทท่ีเหมาะสมของภาคีภายนอก ดังนี้
หนวยงานภายนอกชุมชนควรมีการพัฒนาเทคนิควิธีการสรางการมีสวนรวมท่ีหลากหลายบนฐานคิด การ
เปนผูหนุนเสริมหรือผูสนับสนุน ไมใชผูสั่งการ และการเคารพชุมชนและคนในชุมชน และชุมชนเปนเจาของ
ปญหาและทรัพยากรทองถ่ิน โดยกระบวนการมีสวนรวมตองเริ่มจากชุมชนและพัฒนาบนศักยภาพและ
ความพรอมของชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะเก่ียวกับหนวยงานท่ีควรทําหนาท่ีหรือบทบาทหลักในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน ดังนี้ หนวยงานภาครัฐสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง
ตองแสดงบทบาทหลักในการชักนําใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนในทุกดานๆ เพ่ือสรางภูมิคุมกันไมใหเด็กและเยาวชนบานหนองโรงเขาไปยุง
เก่ียวกับอบายมุขทุกชนิด ผลักดันแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และสภาเด็กและเยาวชนตําบล
หนองโรงใหมีความชัดเจนในการดําเนินงานและงบประมาณ สวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
สวนอ่ืนๆ ทางสังคมหนุนเสริมดานวิชาการและงบประมาณ นอกจานี้ชุมชนและภาคีการพัฒนาตองรวมกัน
คนหาวิธีการท่ีจะนําไปสูการพัฒนาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใหมีความเปนรูปธรรม เพ่ือใหได
ประโยชนสูงสุดสรางความตระหนักเก่ียวกับโทษและพิษภัยของการพนัน ตระหนักในหนาท่ีและบทบาท
ของเด็กและเยาวชนตอการพัฒนาชุมชน ท้ังนี้ประโยชนสูงสุดจะเกิดแกทองถ่ินและชุมชนของตนเองในท่ีสุด
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป

จากขอคนพบในประเด็นท่ีวาการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสามารถสงเสริม
ใหเกิดนักวิจัยชุมชน นักพัฒนาชุมชน และทําใหสมาชิกในชุมชนมีความเขาใจ และเห็นความสําคัญของการ
ทํางานแบบมีสวนรวม ถือเปนการเริ่มตนท่ีดีในการวางรากฐานการพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม ท่ี
สอดแทรกกระบวนการวิจัยเขาไปดวย ซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพการทํางานของชุมชนใหเปนท่ียอมรับได
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานท่ีทํางานในลักษณะท่ีคลายคลึงกันในพ้ืนท่ีควรมีการวิจัยและพัฒนา



พ้ืนท่ีชุมชนบานหนองโรงอยางตอเนื่อง เพ่ือใหพ้ืนท่ี และกลุมเปาหมายท่ีผานกระบวนการพัฒนาในระยะ
เริ่มแรกสามารถดําเนินการตอไปไดเองอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการปรับใชขยายผล

การปรับใช-ขยายผล ควรพิจารณาเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีบริบทใกลเคียงกับชุมชนบานหนองโรง คือ ระดับ
ความรุนแรงของปญหายังไมมากนัก คนในชุมชนเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชน พรอมเปดโอกาสให
เด็กและเยาวชนเขามาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน ไมมองวาเด็กและเยาวชนเปนปญหาเปนภาระท่ี
คนในชุมชนตองรับผิดชอบ อีกท้ังเปนชุมชนท่ีอยูใกลกระแสการพัฒนาและไดรับผลกระทบจากภายนอก
คอนขางเร็ว แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน คือ การดําเนินการเอง
โดยชุมชนดวยศักยภาพและทุนทางสังคมท่ีโดดเดนของชุมชน และการหนุนเสริมวิทยาการใหมจาก
หนวยงานภายนอก โดยมีขอควรคํานึงถึง คือ ศักยภาพของผูนําชุมชน ความเขมแข็งของสมาชิกชุมชน
ความสอดคลองกับทุนทางสังคม และการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน พ้ืนท่ีท่ีจะนํารูปแบบไปปรับใช ผูนํา
ชุมชนตองมีศักยภาพในการหลอมรวมสมาชิกชุมชนใหเขามามีสวนรวม ยอมรับขอจํากัด และขอเสนอแนะ
จากภายนอกชุมชน ชุมชนตองมีทุนทางสังคม เดนของชุมชนท่ีสมาชิกในชุมชนยึดถือปฏิบัติรวมกันมา ซึ่งจะ
เปนการงายตอการรวมคนเขามารวมทํางานเพ่ือชุมชน

ขอคนพบและขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ประมวลเปนรูปแบบกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนแบบพหุภาคีเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน ดังภาพ



การพนันใน
เด็กและเยาวชน

ความรวมมือแบบพหุภาคี
ชุมชน

ภาครัฐ นักวิจัย

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
อื่นๆ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม

แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

แบบมีสวนรวม

การขับเคลื่อนงานแบบมีสวนรวม

เด็ก เยาวชนและคนในชุมชนมีความรู ทักษะ ความตระหนัก และเกิดกระบวนการเรียนรูในการปองกัน
และแกไขปญหาการเลนพนันแบบมีสวนรวม

ปจจัยภายใน : ศักยภาพและ
บทบาทผูนํา ความเขมแข็งของ
ชุ ม ช น / อ ง ค ก ร ชุ ม ช น
คุณลักษณะสมาชิกชุมชน

ปจจัยภายนอก: การไดรับการ
สนับสนุน และการยอมรับจาก
หนวยงานภายนอก และชุมชน
อ่ืนๆ

ทุนทางสังคม: ทุน
ทรัพยากร และ
ศักยภาพชุมชน

การเรียนรู กฎหมาย
และวิธีการจัดการ

สมัยใหม

เตรียมชุมชน

คนหาปญหา ความตองการ

ประเมินศักยภาพชุมชน หาภาคี

วางแผนการดาํเนินงาน

ลงมือปฏบิัต ิขบัเคลื่อนงาน

ประเมินและติดตามผล

การวิจัยเพื่อพัฒนาในพื้นที่ชุมชนบานหนองโรงอยาง
ตอเนื่อง การขยายผลเชิงกระบวนการ ภาครัฐควรให
การสนับสนุน และการใหความสําคัญกับภาค
ประชาชน ยกระดับการทํางานของภาคประชาชน

การสืบสานงานเยาวชนอยางตอเนื่อง สรางบทบาทมี่
เหมาะสมแกเด็กและเยาวชน การใชกระบวนมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน ผานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ผลักดันสูแผนพัฒนาระดับตําบล

เตรียมความพรอมชมุชน คนหาภาคี เสริมสรางศักยภาพชุมชนและพหุภาคี พัฒนาสูความเขมแขง็และเครือขาย

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



บทคัดยอ
กระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของ

เด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
โดย รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  ใจอารีย และผูชวยนักวิจัย นายโสภณ  แดงมาศ

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสังเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 3 ข้ันตอน ไดแก 1) การเตรียมความพรอม 2) การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และ 3)
การสรุปบทเรียน สังเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนแบบพหุภาคีในการปองกันและแกไขปญหาการเลน
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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

“...เยาวชนท้ังหลายท่ีอยูในวัยเรียน ยอมมีความมุงม่ันท่ีจะ ศึกษาวิชาการตางๆ ใหไดมากๆเพ่ือ
นําไปใชทํา ประโยชนสรางสมความสุขความเจริญ ใหแกตัวเองตลอดจนสวนรวม แตการใชวิชา
ความรู นั้นจําเปน จะตองใชอยางถูกตองดวยคุณธรรมและความสามารถ ท่ีเหมาะจึงจะไดผลเต็ม
เปยม...”

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ

ณ สนามศุภชลาศัย
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2522

กระบวนทัศนและทิศทางการพัฒนาของโลกไดเคลื่อนตัวสูการเสริมพลังความเขมแข็งของคน
และชุมชนเพ่ือความยั่งยืนในขณะท่ีประเทศไทยยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปด
เศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง
ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศใน
ปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตนการพัฒนาในทุกระดับสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ของประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีให
ความสําคัญกับการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี
สวนรวม พัฒนาประเทศสูความสมดุล สูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขในทุกมิติ
อยางบูรณาการเชิงองครวม ใหสามารถรองรับและพรอมเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากท้ังวิกฤติ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนการเสริมสรางศักยภาพของบุคคลใหมีความรู
และทักษะพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปลูกฝงคานิยมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสรางสรรคสังคม
คุณภาพใหเปนปกติสุข(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2558)

สถานการณทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย พบวา โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลง
เขาสูการเปนสังคมสูงวัย ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงคน
ไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรมสถานการณความยากจนมี
แนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดคนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน
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วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรมมากข้ึนความ
เขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความตองการของชุมชนดวย
ตนเองไดดีข้ึนความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม

ปจจุบันกระแสสังคมเนนแนวคิดเรื่องการเปนหุนสวนและการมีสวนรวมในการพัฒนาระหวาง
ทุกภาคสวนของสังคมในบริบทพหุนิยมทางสังคมและวัฒนธรรม การสรางความรู ความเขาใจ ความเปน
ธรรม และความตระหนักเก่ียวกับความแตกตางดานศักยภาพ จึงมีความจําเปนตอการสรางความสัมพันธ
ของคนในสังคม นอกจากนั้นการรักษาสมดุลระหวางคานิยมและวัฒนธรรมรากฐานกับกระแสโลกาภิวัฒน
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอันเปนผลจากสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังในระดับ
ทองถ่ิน ชุมชนภูมิภาค ประเทศและระดับโลกเปนสิ่งท่ีตองใหความสําคัญในการจัดศึกษาเพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพในการเรียนรูและตระหนักรูเก่ียวกับการเปนสมาชิกท่ีมีจิตสํานึก มีสวนรวมในการดูแลและ
รับผิดชอบตอสังคม

จากการรายงานสถานะดานสังคมของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ท่ี 12 พบวา วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ข้ึน คนในสังคมใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว
และขาดความรับผิดชอบ กรอปกับความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การขยายตัวของเครือขายทางสังคม
ออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเสี่ยง โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคของคน (คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2558: 6-14) ปญหาหนึ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เก่ียวกับการเสื่อมถอยของวัฒนธรรมอันดีงาม ความกาวหนาของการติดตอสื่อสาร
และการขยายตัวของเครือขายสังคมออนไลน คือ ปญหาการติดการพนันในกลุมเด็กและเยาวชน ซึ่ง
สอดคลองกับรายงานการวิจัย "โครงการเฝาระวังรักษาคุณภาพอนาคตเยาวชนไทย" ของสํานักวิจัยเอแบค
โพลลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาบันรามจิตติ (2548) พบวา ปญหาท่ีรุนแรงท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ
การพนันในกลุมเยาวชนอายุระหวาง 12 ถึง 24 ป โดยเฉพาะการเลนการพนันผานโทรศัพทมือถือและเวป
ไซตและการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร รวมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํารวจสถิติ
สถานการณของการเลนพนัน พบวาประชาชนกวารอยละ 75 ในประเทศไทย เคยเลนการพนัน โดยสถิติท่ี
นาตกใจคือมีเยาวชนอายุนอยกวา 24 ป เลนพนันกวารอยละ 4 หรือเกือบ 2 ลานคน โดยการศึกษาทาง
การแพทย พบเหตุผลอยางชัดเจนวา การท่ีเด็กและเยาวชนเริ่มเลนพนันตั้งแตอายุยังนอยจะมีโอกาสติด
พนันสูงกวาเม่ือเลนการพนันในอายุมากข้ึน นอกจากนี้ยังไดกลาววา “ผูท่ีมีปญหาการพนันอยางรุนแรงสวน
ใหญเริ่มเลนการพนันไดตั้งแตอายุยังนอย” นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังมีอัตราการติดการพนันไดอยางถูก
กฎหมายในหลายรูปแบบถึงรอยละ 3 ซึ่งสูงกวาผูใหญ 2-4 เทา และพบวามีผูปกครองเพียงรอยละ 5 ท่ี
พยายามจะหามบุตรหลานจากการเลนการพนัน" (ธีรารัตน พันทวี วงศธนะเอนก, 2556) และการศึกษา
ของมธุรดา สุวรรณโพธิ์ (2557) พบวา สาเหตุท่ีวัยรุนติดการพนันไดงายมี 4 ประการ ดังนี้ 1) สื่อ
อินเตอรเนตออนไลน มีการโฆษณามากมายบนโลกอินเตอรเนต สามารถเขาไปใชบริการไดอยางงายดาย
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2) เพ่ือนแนะนําใหเลน และวัยรุนมีแนวคิดลองเลนดูดีกวา 3) รอนเงิน หรือมีความตองการวัตถุตามสมัย
นิยมสูง และ 4) ปญหาครอบครัว นอกจากนี้ยังพบวา เยาวชนสวนใหญท่ีเลนการพนันอยูในสภาพแวดลอม
ท่ีเต็มไปดวยการพนัน เชน รานสนุกเกอรใกลบาน ท่ีมักมีตูมาอยูดวยเสมอ รานสะดวกซื้อมักมีนิตยสาร
ฟุตบอลท่ีมีอัตราแตมตอสําหรับเลนพนันฟุตบอล ตามมหาวิทยาลัยมีโตะบอลตั้งอยูรอบๆ มีเด็กเดินโพย
บอลไปชวนเลนพนันถึงในมหาวิทยาลัย

การพนันสงผลกระทบตอพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะดาน
สมอง งานวิจัยดานการแพทยระบุชัดเจนวาการพนันเปนเกมท่ีสามารถทําลายสมองของเด็กและเยาวชนได
อยางถาวร องคการอนามัยโลกกําหนดใหพฤติกรรมติดการพนันเปนความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง เรียกวา
Pathological Gambling หรือ โรคติดพนัน ซึ่งผูเลนการพนันจะมีความทุกขจากการเลนพนัน แตก็หยุด
ไมไดยังคงตองเลนตอไปนอกจากนี้พบวา เยาวชนท่ีติดการพนันยังทําสิ่งท่ีไมเหมาะสมและผิดกฎหมาย ดังนี้
ปลนชิงทรัพย รอยละ 60 ทํารายคนใกลชิด รอยละ 12 ขายทรัพยสินใชหนี้ รอยละ 9 ขายบริการทางเพศ
รอยละ 7 พยายามฆาตัวตาย รอยละ 6 และคายาเสพติด รอยละ 5 ตามลําดับ (มธุรดา สุวรรณโพธิ์, 2557)

จากท่ีกลาวขางตน สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
และการสื่อสาร ท่ีสงผลใหเกิดการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วผานทางโลกเสมือนจริงทําใหผูคน
มีความรูมากข้ึน เกิดเครือขายทางสังคมในโลกเสมือนจริงซึ่งมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตมากข้ึนทุกขณะ
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จะมีการเรียนรูผานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและการสื่อสารไดอยางสะดวกรวดเร็ว
ทุกท่ีทุกเวลา สําหรับคนท่ีไมมีภูมิคุมกันและไมสามารถเลือกสิ่งดีๆ ไดดวยตนเอง จะเปนกลุมท่ีตกอยูใน
ภาวะเสี่ยง ขาดการกลั่นกรองในการเลือกรับและนําไปปฏิบัติและถูกชักนําเขาสูวงจรการพนันใน
หลากหลายรูปแบบ เชน การพนันฟุตบอลออนไลน เกมสออนไลน หวยใตดิน เปนตน

ปญหาการติดการพนันในกลุมเด็กและเยาวชนไดมีความพยายามท่ีจะแกไขจากท้ังภาครัฐและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของมากมาย ซึ่งแนวทางหนึ่งคือ การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในสังคมใหเขา
มารวมมือกันปองกันและแกไขปญหาอยางยั่งยืน เพราะเยาวชนถือเปนทุนมนุษยท่ีมีคามหาศาลตอการ
พัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งเจตนารมณของภาครัฐกับแนวทางดังกลาวปรากฏในรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 เก่ียวกับการกระจายอํานาจและการสรางการมีสวนรวม และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ดังนี้

มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปน
พลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาวการจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุ
เปาหมายและสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตรชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมาย
บัญญัติ ท้ังนี้ กฎหมายดังกลาว ตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนทุกภาคสวน อยางท่ัวถึงดวยยุทธศาสตรชาติ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว ใหใชบังคับได
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มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบ พ้ืนฐานท่ีสําคัญของ
สังคม จัดใหประชาชนมีท่ีอยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริมและพัฒนาการ สรางเสริมสุขภาพ
เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดท้ังสงเสริม และพัฒนาการกีฬา
ใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนรัฐพึงสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหเปนพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพและ ความสามารถสูงข้ึนรัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาส ใหสามารถดารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครอง
ปองกันมิใหบุคคลดังกลาว ถูกใชความรุนแรงหรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดท้ังใหการบา
บัด ฟนฟูและเยียวยา ผูถูกกระทาการดังกลาวในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความ
จําเปนและความ ตองการ ท่ีแตกตางกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ท้ังนี้ เพ่ือความเปน
ธรรม

มาตรา 78 รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง เก่ียวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศดานตางๆ การจัดทําบริการสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน การตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทังการตัดสินใจทางการเมือง
และการอ่ืนใด บรรดาท่ีอาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชน

นอกจากนี้ยุทธศาสตรของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ท่ีตั้ง
เปาหมายในการพัฒนาศักยภาพของคน โดยเนนใหสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอ
การพัฒนาคน แนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาศักยภาพคนวัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2558: 15-18) ท้ังการท่ีเยาวชนมีทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิตท่ีดีจะสงผลใหเยาวชน
รูเทาทันขอมูลขาวสารและสารสนเทศ ไมตกเปนเหยื่อ หรือเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางท่ีไมดีสอดคลองกับ
แนวคิดการพัฒนาคนของ ประเวศ วะสี (2550: 3-7, 116-122) กลาววา วิกฤตหนึ่งท่ีเปนผลพวงจากการ
พัฒนา คือ วิกฤตมนุษย โดยปญหาใหญของมนุษย คือ ความเครียดและพฤติกรรมการเบี่ยงเบน เชน ติดยา
เสพติด อาชญากรรม การพนัน เปนตน ซึ่งการจะแกไขปญหาวิกฤตไดมนุษยตองรวมมือกัน และกลาวถึง
พลังแหงความรวมมือวา มนุษยตองเรียนรูใหมท่ีจะรวมตัวรวมคิดรวมทํา ซึ่งหมายถึง ทุกภาคสวนของ
ประชาคม คือ ครอบครัว ชุมชน วัด มหาวิทยาลัย และองคกรอ่ืนๆ จึงจะเกิดเปนพลังอํานาจในการ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชมุชนและสังคม

จากแนวนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวคิดท่ีกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาการแกไขปญหาการติด
การพนันของเยาวชนท่ีดําเนินการเพียงองคกรเดียวโดยปราศจากกระบวนการมีสวนรวมไมวาโดยชุมชน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ทําใหเกิดความไมยั่งยืนของการแกไขปญหาดังนั้นแนวคิดการแกไขปญหาแบบมี
สวนรวม โดยผลักดันใหองคกรชุมชนเปนหัวใจในการขับเคลื่อนงาน และมีหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมทําหนาท่ีสนับสนุนภายใตขอจํากัดของกฎหมายและบริบทของพ้ืนท่ีนาจะเปน
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ทางออกท่ีดีท่ีสุด จนนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนได (อภิชาติ  ใจอารีย, 2556) และลักษณะการทํางาน
แบบรวมมือรวมใจของทุกภาคสวนในสังคม ถือวาเปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนงานสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนไดในท่ีสุด ชุมชนถือไดวาเปนสถาบันทางสังคมท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในฐานะท่ีเปนศูนยรวม
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพของสังคมและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ (อานันท กาญจนพันธุ,
2549: 219))

กระบวนการมีสวนรวมเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันในเด็กและเยาวชน: ประเด็นวิจัย
พ้ืนท่ีภาคตะวันตกของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดกาญจนบุรีถือวาเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดม

สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีสําคัญของประเทศ อีกท้ังยังเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการคอนขางมาก จึงจําเปนตองมีการวางแผนการปองกันและแกไข
ปญหาการติดการพนันในเยาวชนซึ่ ง เปนผลพวงท่ีตามมาของการพัฒนาและการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีขาดความสมดุล โดยเฉพาะการอาศัยศักยภาพของชุมชนในพ้ืนท่ีดังกลาว ซึ่ง
ศักยภาพของชุมชนสะทอนใหเห็นในรูปแบบของ ทุนทางสังคม (Social Capital) หรือทุนชุมชน คือ ชุด
ของทรัพยากรท่ีฝงตัวอยูในความสัมพันธระหวางครอบครัวกับชุมชน ซึ่งเกิดประโยชนตอการเรียนรูของเด็ก
และเยาวชน และกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทุนท่ีเปนมนุษย (Human Capital) หรือเปนเครือขาย
ทางสังคมและความสัมพันธระหวางผูใหญและเด็ก ซึ่งมีคุณคาตอการเติบโตของเด็ก ทุนทางสังคมอาจจะมี
อยูในครอบครัว และในชุมชนก็ได (Coleman, 1990: 300 ; 1994: 334 อางในจามะรี  เชียงทอง, 2549:
162-163)ทุนทางสังคมท่ีผูวิจัยสนใจท่ีจะนํามาใชเปนเครื่องมือในการสรางความรวมมือของภาคสวนตางๆ
ในสังคม เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการติดการพนันในเยาวชน คือ ทุนชุมชนของชุมชนบานหนองโรงซึ่ง
เปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับคุณคาความรู ภูมิปญญาและงานสรางสรรคท่ีเกิดจาการคนพบโดยผูทรงความรูใน
ทองถ่ิน (ดิเรก  ปทมสิริวัฒน และคณะ, 2547) อาจจะอยูในลักษณะท่ีสัมผัสได และสัมผัสไมได เชน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ศิลปะการแสดง เปนตน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการ
ปองกันและแกไขปญหาการติดการพนันในเยาวชนผานทุนวัฒนธรรม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายท่ีจะทํางานรวมกับประชาชนในชุมชนในลักษณะการมีสวน
รวมของภาคีการพัฒนาท่ีมีการทํางานรวมมือกันของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ ท่ี
เรียกวา “การมีสวนรวมแบบพหุภาคี”

การดําเนินการโดยอาศัยแนวทางของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory
Action Research) ถือวาเปนยุทธวิธีหนึ่งท่ีสอดคลองกับทัศนะดังกลาวขางตน และสามารถนํามา
ประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสรางความตระหนักของประชาชนในชุมชนได เนื่องจาก
กระบวนการดังกลาวเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการแกปญหาของชุมชน
โดยชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการท่ีสอดรับกับบริบทของชุมชนไดทุกข้ันตอน
ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ (Whyte, 1991: 20) งานวิจัยนี้จึงเปนการนําแนวทางของการวิจัยเชิง
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ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาปรับใชในการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน เพ่ือรวมกันหาแนว
ปองกันและแกไขปญหาเยาวชนติดการพนันผานทุนวัฒนธรรมชุมชนในพ้ืนท่ีชุมชนหนองโรง อําเภอพนม
ทวนจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนชุมชนท่ีตั้งอยูเสนทางการขยายตัวของธุรกิจทองเท่ียวและบริการและจาก
การจัดเวทีคนหาปญหาและความตองการในการแกไขปญหาของชุมชนเบื้องตนกับแกนนําชุมชน เม่ือวันท่ี
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ท่ีทําการปาชุมชนฯ พบวา ปญหาหนึ่งท่ีชุมชนเห็นวาเปนปญหาท่ีสําคัญ
และสรางผลกระทบโดยรวมตอภาพลักษณและการพัฒนาชุมชน คือ ปญหาเด็กและเยาวชนบางสวนใน
ชุมชนเลนการพนัน ไดแก การพนันฟุตบอลผานเวปไซตออนไลน และการพนันหวยใตดินซึ่งมีแนวโนม
ทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ หากชุมชนไมมีการจัดการท่ีดี เนื่องมาจากผูปกครองไมสามารถตรวจสอบได
จากการวิเคราะหชุมชนเบื้องตน พบวา ชุมชนยังมีแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวรวมกัน
อยางไมเปนระบบ โดยจะเปนลักษณะท่ีตางครอบครัวตางดูแลกันเอง ท้ังนี้เม่ือพิจารณาถึงศักยภาพชุมชน
ดานวัฒนธรรมท่ีจะสามารถนํามาบูรณาการเปนเครื่องมือในการสรางการมีสวนรวมเพ่ือปองกันและแกไข
ปญหา พบวา ชุมชนยังมีรูปแบบความสัมพันธแบบเครือญาติ มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานท่ียังคงสืบ
สานอยู เชน การทําบุญกลางบาน การรองเพลงเหยยเปนตน

การศึกษาในครั้งนี้ จึงมุงท่ีจะคนหารูปแบบการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท้ังภายในและภายนอก
ชุมชนในลักษณะการทํางานแบบพหุภาคี ท่ีมีการประสานความรวมมือภายใตปจจัยเอ้ือและเงื่อนไขของ
ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางสังคมตางๆ เชน สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา
องคกรพัฒนาเอกชน เปนตน ตลอดจนคนหาบทบาทท่ีเหมาะสมของแตละภาคสวนในการมีสวนรวมเพ่ือ
นําไปสูการปองกันและแกไขปญหาการติดการพนันในเยาวชนผานทุนวัฒนธรรมตอไป ซึ่งมีบทบาทสําคัญ
เก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development)
ท่ีเนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา รวมท้ังกระตุนใหชุมชนมีความสนใจและมีแนวทางการดําเนินการเพ่ือ
แกไขปญหาอยางจริงจัง ทําใหเกิดความรวมมือในการวางแผนและรวมมีบทบาทในการคนหาแนวทางและ
กลวิธีในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม โดยอาศัยความรวมมือตามศักยภาพของชุมชน ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายภาครัฐและปจจัยสนับสนุนความสําเร็จในชุมชนเอง
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วัตถุประสงคการวิจัย
วัตถุประสงคหลัก
เพ่ือสังเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็ก

และเยาวชนของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
วัตถุประสงครอง
1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและระดับความรุนแรงของปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน

ของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพ่ือศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท่ีสามารถใชปองกันและแกไขปญหาการเลน

พนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
3. เพ่ือพัฒนาและศึกษาผลการใชแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมแบบมี

สวนรวมเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
คําถามวิจัย เพ่ือตอบวัตถุประสงคขางตน มีดังนี้
1. ชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพบริบททางสังคมเปนอยางไร และ

สภาพบริบททางสังคมดังกลาวเอ้ือตอการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนมากนอยเพียงใด และอยางไร
2. สภาพปญหาและระดับความรุนแรงของปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนในชุมชน

หนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีเปนอยางไร เกิดจากสาเหตุใดเปนหลัก และสงผลกระทบ
อยางไรตอชุมชน

3. ชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีศักยภาพและทุนทางสังคมอะไรบางท่ีโดด
เดน และสามารถนํามาบูรณาการเปนเครื่องมือในการสรางการมีสวนรวมเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการ
เลนพนันของเด็กและเยาวชนไดบาง

4. ชุมชนหนองโรงมีสถานภาพ และศักยภาพในการทํางานแบบมีสวนรวมของในรูปแบบพหุภาคี
เพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนในดานใดบาง และอยางไร

5. ในการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวม เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาการเลนพนันมีข้ันตอนการดําเนินการอยางไร เม่ือนํากิจกรรม หรือโครงการการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนท่ีรวมกันวางแผนมาขับเคลื่อน ผลการขับเคลื่อนเปนอยางไร มี
ปญหาหรืออุปสรรคใดบาง และปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จคืออะไรบาง

6. รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสถานบันทาง
สังคมอ่ืนๆ เพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนควรเปนอยางไร

6.1 กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมแบบพหุภาคี
6.2 ปจจัยเอ้ือตอความสําเร็จและเงื่อนไขของการมีสวนรวมแบบพหุภาคีมีอะไรบาง และ

อยางไร
6.3 ข้ันตอนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมเปนอยางไร
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6.4 บทบาทท่ีเหมาะสมของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสถานบันทางสังคมอ่ืนๆ
ควรเปนอยางไร

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการสรางความรวมมือขององคกรชุมชนและภาคสวนตางๆ ท่ี

เก่ียวของ ท้ังองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนาและกลุมองคกรอิสระใน
ลักษณะการทํางานแบบพหุภาคี โดยมีเปาหมายเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็ก
และเยาวชนผานทุนทางสังคมมีขอบเขตของการวิจัยดังตอไปนี้

ขอบเขตดานพื้นท่ี
งานวิจัยนี้ผูวิจัยมุงคนหารูปแบบการสรางกระบวนการมีสวนรวมขององคกรชุมชนกับภาคีการ

พัฒนาท่ีมีสวนไดสวนเสียในลักษณะการทํางานแบบพหุภาคี เพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม โดยเลือกพ้ืนท่ีชุมชนหนองโรง ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี เปนกรณีศึกษา ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับอิทธิพลของการพัฒนาและการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ เนื่องจากเปนทางผานของเสนทางการทองเท่ียว

ขอบเขตดานเนื้อหา
1. การมีสวนรวมแบบพหุภาคีเนื้อหาในสวนนี้จะเก่ียวของกับ กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวม

เพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมของภาคประชาชน
แบบรวมมือรวมใจกับภาคีการพัฒนาตางๆ ท้ังภาครัฐท้ังสวนกลางและสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และสถาบัน
ทางสังคมอ่ืนๆ ในชุมชน

2. การปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมเนื้อหาใน
สวนนี้จะเก่ียวของกับกระบวนการขับเคลื่อนแผนแมบทชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม และผลของการขับเคลื่อนท่ีจะเกิดข้ึนกับตัวของเยาวชนใน
ความรูความเขาใจ ทัศนคติ ตลอดจนการติดตามประเมินผลในลักษณะกิจกรรมและเครือขาย

นิยามศัพท
การปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนทุนทางสังคม หมายถึง การ

เคลื่อนไหวของชุมชนหรือประชาชนเพ่ือตอสูผานทุนทางสังคม ซึ่งเปนการนําศักยภาพของชุมชนในทุกๆ
ดาน ท้ังคน ระบบวิธีคิด ความรูภู มิปญญาทองถ่ินในรูปแบบตางๆ ทรัพยากรทองถ่ิน วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม และประเพณีทองถ่ินมาใชในการวางแผนและดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหาการ
เลนการพนันของเด็กและเยาวชนเชน การประยุกตหลักทางดานพุทธศาสนา หรือประเพณีท่ีดีงามของ
ชุมชน เพ่ือปลูกฝงคานิยมอันดีงามแกเด็กและเยาวชนในชุมชน เปนตน

ทุนทางสังคม หมายถึง สิ่งดีๆ ท่ีมีอยูในตัวคน ในกลุม ในชุมชน และสังคมท่ีรอยรัดผูคนใหอยู
รวมกันแบบเปนเพ่ือน พวกพอง ประดุจครอบครัว หรือเครือญาติพ่ีนองอันนําไปสูการรักในทองถ่ิน รวมท้ัง
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รอยรัดใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางคนกับธรรมชาติ ท่ีปรากฏออกมาในรูปแบบระบบคุณคาทาง
ความคิด องคความรู ภูมิปญญา และความสัมพันธอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนบานหนอง
โรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีสะทอนออกมาในรูปแบบของทุนสังคมท่ีสัมผัสได เชน อาคาร
บานเรื่อง เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาชีพ เปนตน และทุนท่ีสัมผัสไมได ไดแก ขนบธรรมเนียม
ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ระบบความสัมพันธทางเครือญาติ ศิลปะการเสดง เชน การทําบุญกลางบาน
ประเพณีเสียกระบาล รองเพลงเหยย เปนตน

การมีสวนรวมแบบพหุภาคี หมายถึง การประสานความรวมมือเพ่ือพัฒนาและจัดการกับปญหาท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนของทุกภาคสวนท่ีอาจเปนผูท่ีไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากกิจกรรมการพัฒนาท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ตลอดจนมีหนาท่ีในการสนับสนุนปจจัยในการดําเนินการตางๆ โดยเนนไปท่ีภาคประชาชน
และภาคีการพัฒนาผานทุนวัฒนธรรมชุมชน คือ ภาครัฐบาลท้ังสวนกลางและสวนทองถ่ิน ภาคเอกชนและ
สถาบันทางสังคมอ่ืนๆในพ้ืนท่ี เชน องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา/นักวิชาการ สถาบันศาสนา เปน
ตน ซึ่งการมีสวนรวมจะเปนในลักษณะตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนาในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกรณี ณ ชุมชนหนองโรง ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน

จังหวัดกาญจนบุรี โดยคาดหวังวาจะไดตัวอยางรูปแบบการสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน คือ
ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ ในลักษณะการทํางานแบบพหุภาคีเพ่ือการ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม ท่ีประกอบดวย
กระบวนการกอเกิดการมีสวนรวม ปจจัยเอ้ือตอความสําเร็จและเงื่อนไขของการมีสวนรวม บทบาทท่ี
เหมาะสมของผูมีสวนรวมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ และข้ันตอน
การดําเนินงานแบบมีสวนรวม ซึ่งหนวยงานหรือชุมชนท่ีทํางานการพัฒนาเด็กและเยาวชนสามารถนําไป
ปรับประยุกตใชในการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามชวงวัยตอไป

นอกจากนี้แลวคาดวาจะไดประโยชนอีก 2 ประการ ดังนี้
1. ชุมชนจะไดบทเรียนเชิงกระบวนการในการสรางความเขมแข็ง กระบวนการสรางการมีสวน

รวม กระบวนการวิเคราะหตนเอง (สถานภาพชุมชน) แนวทางการคนหาภาคีหนุนเสริมในการปองกัน
และแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมซึ่งขอมูลท่ีแสดงสถานภาพปจจุบัน
ของประเด็นปญหาท่ีชุมชนมีมติรวมกันเพ่ือแกไขจัดการ ผสานกับขอมูลท่ีชุมชนรวมกันวิเคราะหสถานภาพ
ศักยภาพและความพรอมของตนเอง รวมท้ังโอกาสและขอจํากัดในการพัฒนา โดยขอมูลดังกลาวสามารถใช
ในการวางแผนพัฒนาชุมชนในดานอ่ืนๆ ภายใตเงื่อนไขการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
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2. ขอเสนอทางเลือกเชิงนโยบายระดับตําบล จังหวัดและประเทศ จากผลการศึกษาซึ่งผาน
กระบวนการมีสวนรวมและการระดมความคิดจากผูมีสวนเก่ียวของ ผูวิจัยนําเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม โดยมีบทบาทท่ีเหมาะสม
ของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ ปจจัยเอ้ือและเงื่อนไขของการมีสวน
รวมแบบพหุภาคีเปนกรอบแนวคิด เพ่ือใหประชาคมการพัฒนานําไปสานงานตอใหเปนยุทธศาสตรและ
มาตรการท่ีเปนรูปธรรม หรือการแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือผลักดันแผนไปสูการปฏิบัติตอไปรวมท้ังการ
ยืนยันตอภาครัฐถึงศักยภาพของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาของตนเองภายใตการหนุนเสริมท่ี
เหมาะสมตอไป
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บทที่ 2

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

งานวิจัยนี้มุงเนนศึกษารูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น
ในการสํารวจวรรณกรรม เพ่ือใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้จึงเริ่มตนดวยการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ
เด็กและเยาวชนเปนหัวขอแรก เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและความสําคัญของเด็กและเยาวชนตอ
การพัฒนาประเทศ ตามดวยการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพนัน ซึ่งจะชวยใหทราบรูปแบบของการพนัน
พิษภัยของการพนัน สําหรับแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
ผูวิจัยไดตรวจสอบแนวคิดเก่ียวกับทุนทางสังคมและแนวคิดเก่ียวกับแผนแมบทชุมชน และสวนสุดทายเปน
สาระสําคัญเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎกีารมีสวนรวม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งผูวิจัยใช
เปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยในพ้ืนท่ีชุมชน ดังรายละเอียดตอไปนี้

แนวคิดเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
ความหมายและความสําคัญของเด็กและเยาวชน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ประชากรหรือทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญ

ยิ่งปจจัยหนึ่งในการกอใหเกิดการพัฒนา ถาประชากรของประเทศมีคุณภาพ คือ มีความรู ความสามารถ มี
ความอดทนขยันขันแข็งในการทํางาน มีวิจารณญาณในการปรับเปลี่ยนสิ่งตางๆ ใหสอดคลองกับ
สภาพการณ ตลอดจนมีคุณธรรมแลว สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจะเจริญรุดหนาไปไดอยาง
รวดเร็ว แตอยางไรก็ตามการท่ีจะใหประชากรของประเทศมีคุณภาพตามท่ีกลาวนั้นจะตองมีการพัฒนา
คุณภาพของประชากรโดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรในวัยเด็กและเยาวชนเสียกอน เนื่องจากเด็กซึ่งอยูในชวง
ปฐมวัยของชีวิตมีศักยภาพในการรับการพัฒนาท้ังรางกาย การเรียนรูและความคิดตลอดจนมีสวนรวมใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ท้ังนี้พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติกําหนดวา “เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวา
สิบแปดปบริบูรณ สวน “เยาวชน” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณถึงยี่สิบหาป
บริบูรณ (ราชกิจจานุเบกษา, 2551)

อยางไรก็ดี สําหรับประเทศไทยไดดําเนินการปองกันและแกไขโดยมีแนวทางดําเนินงานออกเปน 2
ประการดังนี้ กลาวคือ ประการแรก จะเปนการดําเนินการในสวนของเด็กและเยาวชนท่ีไมมีปญหาซึ่ง ไดแก
การสงเสริมในเรื่องการศึกษาในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความรูความสามารถยิ่งข้ึน การ
สงเสริมในเรื่องของสุขภาพอนามัยใหมีรางกายแข็งแรงโดยสนับสนุนการกีฬาประเภทตางๆ และการกวาด
ลางอบายมุขท่ีมีมากจนเกินไป อันจะทําใหคานิยมของสังคมเสีย ประการท่ีสอง จะเปนการดําเนินการใน
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สวนของเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาในดานตางๆ ท้ังทางดานรางกาย ครอบครัว เศรษฐกิจ หรือสังคม อาทิ
เชน ปญหาความยากจนของครอบครัว ปญหาเด็กและเยาวชนท่ีมาจากครอบครัวพิการรวมท้ังเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดทางอาญา โดยมีการศึกษาคนควาถึงสาเหตุและปจจัยตางๆ เพ่ือหาแนวทางแกไข
และปองกัน ใหความชวยเหลือสงเคราะหและเยียวยาเพ่ือใหเขาเหลานั้นสามารถดํารงตนอยูในสังคมได
ตอไป ไมสรางภาระหรือปญหาข้ึนอีก การดําเนินการท้ัง 2 ประการขางตนนี้รัฐเปนผูยื่นมือเขามาดําเนินการ
ดวยตนเอง โดยใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมดวย

จากท่ีกลาวในขางตน แสดงใหเห็นวา “เด็ก” และ “เยาวชน” ลวนกําลังเติบโตเจริญวัยข้ึนมา
ทดแทนผูใหญ และจะเปนกําลังอันสําคัญของชาติตอไปในอนาคตจึงเปนทรัพยากรบุคคลของชาติ หากเด็ก
และเยาวชนในวัยนี้มีการศึกษาดี มีความประพฤติดี สุขภาพอนามัยและรางกายแข็งแรง มีสัมมาชีพ มี
คุณธรรมและวัฒนธรรมประจําใจแลว ก็เปนท่ีเห็นไดวาพลเมืองของชาติในอนาคตจะตองประกอบดวยผูท่ีมี
ขีดความสามารถและมีคุณคาสูงสงผลใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองม่ันคง และพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้งใน
ภายหนา แตถาเด็กและเยาวชนในวันนี้ขาดการศึกษาอบรม มีความประพฤติไมดี มีสุขภาพรางกายออนแอ
ดํารงชีพโดยไมสุจริต อนาคตของชาติก็จะเต็มไปดวยพลเมืองท่ีมีปญหาแกสังคมในชาติและเปนตัวถวงความ
เจริญกาวหนาในดานตางๆ จึงไมสามารถท่ีจะพัฒนาประเทศชาติใหเจริญไปไดเทาท่ีควร ดังนั้น เด็กและ
เยาวชนถือวาเปนทรัพยากรบุคคลท่ีสมควรจะไดรับการดูแลเอาใจใสประคับประคองสงเสริมและสนับสนุน
ในทุกวิถีทาง เพ่ือเด็กและเยาวชนจะไดเจริญเติบโตเปนพลเมืองท่ีดีของชาติในภายภาคหนาตอไป ซึ่ง
แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนสอดคลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญาท่ีชี้ใหเห็น
ถึงแนวทางในการพัฒนา คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบคุมกัน
ในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน เปนแนวคิด
พ้ืนฐานใหเด็กและเยาวชนดํารงชีวิต และปรับตัวไดในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21

ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทย
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (2554) ไดจัดทําแผนพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2554 – 2559 โดยมีรายละเอียด ท่ีสามารถสรุปได ดังนี้ 1) การสรางภูมิคุมกันใน
การดํารงชีวิตของเด็กและเยาวชน 2) การพัฒนาอยางเปนองครวม ท้ังดานสติปญญา อารมณ คุณธรรม
และจริยธรรม โดยใชสหวิทยาการ และบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 3) บูรณาการความรูเรื่อง
ความฉลาดทางอารมณ ความเขมแข็งทางจิตใจ ความคิดสรางสรรคลงในหลักสูตรการเรียนการสอน 4)
สงเสริมความรูและทักษะการใชชีวิตในทางท่ีถูกตอง 5) สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกทุกระดับ ท้ัง
สายสามัญและสายอาชีพ และสงเสริมอาชีพนอกระบบการศึกษาท่ีหลากหลายตามความตองการของสังคม
และเศรษฐกิจ และมีการพัฒนาใหเปนมืออาชีพ รวมถึงการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 6) ปลูกฝงความผูกพัน
กับครอบครัว ภาคภูมิใจในความเปนไทย และสํานึกรักบานเกิด มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในหลักคําสอน
ทางศาสนา มีความพอเพียง มีสํานึกความเปนพลเมือง มีวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิผูอ่ืน รูจักคิดอยางมี
เหตุผล มีจิตสาธารณะ รักสิ่งแวดลอม สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปลอดภัย มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
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และประเทศชาติ 7) สงเสริมและเปดโอกาสใหเด็กไดคนพบตนเอง โดยรูความตองการ ความถนัด และ
ศักยภาพของตนเองอยางแทจริง และ 8) พัฒนากระบวนการเรียนรูใหเด็กและเยาวชนมุงม่ันพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง มีทักษะและเจตคติท่ีดีตอการทํางาน มีศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจในการทํางานสุจริต โดย
เนนใหผูเรียนมีสวนรวม เพ่ือใหเกิดความรูท่ีผสมผสานกับประสบการณตรง และสามารถจัดระบบการ
จัดการความรูของตนเองอยางรอบดานรวมท้ังการพัฒนาทางดานภาษา เทคโนโลยี และความสามารถใน
การเชื่อมตอกับเครอืขายภายนอกอยางสรางสรรค

โดยมีมาตรการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ท่ีสําคัญและสอดคลองกับงานวิจัยนี้ คือ การ
สนับสนุนใหชุมชน สังคม ภาคีเครือขายเขาใจปญหาและความตองการของเด็กและเยาวชน สงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการแกปญหาใหสอดคลองกับความตองการของ
เด็กและเยาวชนอยางสรางสรรค รวมถึงการทําหนาท่ีเฝาระวังดูแลท้ังกาย จิต และพฤติกรรม ตลอดจน
พัฒนาระบบ และกลไกปองกันเด็กและเยาวชนจากปจจัยเสี่ยงตางๆ อาทิ เรื่องยาเสพติด เรื่องทางเพศ การ
พนัน การดื่มแอลกอฮอล

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดในขางตนเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทย ท่ีให
ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามชวงวัย โดยใหความสําคัญกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ท่ีปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา และท่ีสําคัญคือการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ใน
สังคมเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ และเปนทรัพยากรมนุษยท่ีทรงคุณคาตอไป
ในอนาคต ซึ่งผูวิจัยจะใชเปนแนวทางในการพัฒนาและจัดทําแผนแมบทการปองกันและแกไขปญหาการ
เลนพนันของเยาวชนในพ้ืนท่ีชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีตอไป

กฎหมาย นโยบาย และแผนตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน เปนทรัพยากรท่ีมีความเปราะบางท่ีในดานรางกายและความคิด จึงจําเปนตอง

ไดรับการพัฒนา ปกปองและคุมครอง สําหรับประเทศไทยมีกฎหมาย นโยบาย และแผนตางๆ ท่ีเก่ียวกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน ท่ีสําคัญ คือ 1) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 ได
กําหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเพ่ือการดูแลเด็กและเยาวชนใน มาตรา 71 2) พระราชบัญญัติคุมครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 มีสาระสําคัญในเรื่องการกําหนดข้ันตอน วิธีการปฏิบัติตอเด็กในดานการอุปการะเลี้ยงดู
การสงเคราะห การคุมครองสวัสดิภาพ และการสงเสริมความประพฤติเด็ก โดยอาศัยความรวมมือในการ
คุมครองเด็กระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชน และเปดโอกาสใหทุกคนไดเขามามีสวนในการคุมครอง
เด็กท้ังในรูปแบบการแจง การรายงาน หรือการชวยเหลือเด็กเบื้องตน 3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 ไดใหหลักการคํานึงถึงประโยชนสูงสุดกับการพัฒนา การคุมครองและโอกาส
ในการมีสวนรวมโดยไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม มีสิทธิดานการศึกษา สงเสริมใหมีความผูกพันตอ
ครอบครัว ภูมิใจในชาติไทยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีสุขภาพแข็งแรง มีวุฒิภาวะทางอารมณสมควร
แกวัย รูจักคิดอยางมีเหตุผล มีเจตคติและทักษะท่ีดีตอการทํางาน มีจิตสํานึกในการใหและการอาสาสมัคร
รับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืน และตอสวนรวม มีสวนรวมในการแสดงออกท้ังโดยสวนบุคคลและเปนหมูคณะ
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ในรูปของสภาเด็กและเยาวชน ในระดับอําเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยการสนับสนุนจากทุก
ภาคสวน 4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2559 - 2564 ไดเสนอแนวคิดในการ
พัฒนาทุนมนุษยใหมีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตและปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษ
ท่ี 21 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใหความสําคัญกับการเสริมสรางคุณลักษณะคนใหมีจิต
สาธารณะ และ 5) นโยบายและแผนยุทธศาสตรระดับชาติดานการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกท่ี
เหมาะสมสําหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550-2559) เปนแผนระยะยาว เนนความสําคัญในการพัฒนาและคุมครอง
เด็กใน 4 เรื่องหลัก คือ การสงเสริมคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ การปกปองเด็กจากการถูก
ละเมิดหรือแสวงหาประโยชนและความรุนแรง และการตอตาน HIV/AIDS

ท้ังนี้ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.
2550 ควรมีการบูรณาการการดําเนินงานรวมกัน เพ่ือใหบรรลุผลในทางปฏิบัติ เนื่องจากตองดําเนินการตอ
เด็กทุกกลุมท่ีจําตองไดรับการคุมครองเปนพิเศษ

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ ทิศทางการพัฒนา กฎหมาย นโยบาย และ
แผนตางๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และคุณลักษณะเด็กและเยาวชนท่ีพึงประสงค คุณลักษณะ
เด็กและเยาวชนท่ีพึงประสงค แสดงใหเห็นความพยายามของทุกภาคสวนในสังคมท่ีจะพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหกลายเปนขุมพลังในการพัฒนาประเทศ โดยตองไมละเมิดสิทธิและคุณคาความเปนมนุษยของเด็ก
และเยาวชน ซึ่งจากสถานการณในปจจุบันเด็กและเยาวชนถูกชักนําใหมีพฤติกรรมการเบี่ยงเบนไปไดมาก
ตัวอยางหนึ่งท่ีเห็นไดชัดในสังคมไทย คือ ปญหาการติการพนันของเยาวชนท่ีนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง
มากข้ึน ตามตัวแปรท่ีสําคัญตัวแปรหนึ่ง คือ การพัฒนาเครือขายอินเตอรเนตไรสายของประเทศไทย

แนวคิดเกี่ยวของกับการพนัน
การพนัน หมายถึง การพนันเปนเอกเทศสัญญาท่ีคูสัญญาไดใหคําม่ันซึ่งกันและกัน ฝายหนึ่งจะ

จายเงินหรือทรัพยสินแกอีกฝายหนึ่งแลวแตวาเหตุการณท่ีคูสัญญายังรูไมแนนอนอันหนึ่งจะไดปรากฏแก
คูสัญญาวาแนนอนในทางใดเม่ือปรากฏเหตุการณออกมาแนนอนในทางใดแลวคูสัญญาท่ีจายเงินหรือ
ทรัพยสินตามคําม่ันนั้น ไดชื่อวาเปนผูแพสวนคูสัญญาท่ีรับเงินหรือทรัพยสินตามคําม่ันไดชื่อวาเปนผูชนะ
(จี๊ด เศรษฐบุตร, 2540) ซึ่งสอดคลองกับนิยามของ รุงโรจน รื่นเริงวงศ (2524) วา การพนัน คือ สัญญาท่ี
กอใหเกิดการเสียเงินหรือทรัพยสิน โดยคูสัญญาถือเอาผลแหงเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอน ซึ่งคูสัญญา
ไมมีสวนเก่ียวของเปนเครื่องชี้ขาด

จากนิยามของการพนันดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา การพนัน คือ การระทําท่ีผิดตอกฏหมาย
ท่ีเกิดจากการใหสัญญาท่ีจะจายเงินหรือทรัพยสินของคนสองฝาย อาจแยกองคประกอบของการพนันตาม
กฎหมายไดดังนี้ 1) ตองมีการไดเสียเงินทองหรือทรัพยสิน และ 2) การไดหรือเสียนั้น ถือเอาผลของ
เหตุการณในอนาคตอันไมแนนอนเปนเครื่องชี้ขาด (มีการเสี่ยง) นอกจากท่ีกลาวขางตน Durkheim (1951)
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ไดใชแนวคิด Anomie อธิบายพฤติกรรมการเก่ียวกับการพนันในลักษณะท่ีมองวา การพนันเปนกิจกรรมท่ี
ชวยทําใหมนุษยสามารถแสดงออกถึงความสนุกสนานตื่นเตน และชวยเปดโอกาสใหแสวงหาความสําเร็จใน
ชีวิตไดดวย ซึ่งไมสอดคลองกับเปาหมายทางวัฒนธรรมท่ีดีงาม แตการท่ีมนุษยจะเลนการพนันยอมมีสาเหตุ
มาจากหลากหลายปจจัยท่ีแตกตางกันไปตามบุคคล โดยแนวคิดดังกลาวสามารถนํามาใชเพ่ืออธิบาย
พฤติกรรมการติดการพนันของมนุษยได

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับมูลเหตุท่ีทําใหคนเลนหรือติดการพนัน สามารถสรุปได
ดังนี้ 1) อยากร่ํารวย มีเงินทองจับจายใชสอยในชีวิตประจําวัน นับเปนมูลเหตุจูงใจท่ีสําคัญท่ีสุด 2) เลนการ
พนันเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน 3) การพนันเปนการเสี่ยงโชคท่ีทําใหเกิดความรูสึกตื่นเตนเราใจ 4)
การสรางแรงจูงใจเก่ียวกับรางวัลท่ีจะไดรับ ตลอดจนการโฆษณาชวนเชื่อผานสื่อสาธารณะตางๆ 5) การ
เขาถึงการพนันของประชาชนทําไดงาย และ 6) การชักจูงจากเพ่ือน หรือคนรูจัก (ฐาจุฑา  สมประสงค,
2542; ธนวรรณ  ไพนุพงศ, 2544; พินิต  วงษยี่กุล, 2544 และเสริน  ปุณณะหิตานนท, 2531)

สวนผลกระทบทางลบท่ีเกิดจากการติดการพนัน พบวา คนท่ีเลนการพนันสวนใหญจะยิ่งจนลง
การพนันทําใหเกิดความขัดแยงเกิดข้ึนในชุมชน และไมสงเสริมความสามัคคีในชุมชน (ฐาจุฑา  สมประสงค,
2542) สําหรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาชนเม่ือเขาไปพัวพันกับการพนันนั้น จากการศึกษาของ
คงกริษ เล็กศรีนาค (2555: 132-146) ท่ีกลาวถึงผลกระทบของการเลนการพนันของเยาวชนวา ทําให
สูญเสียความม่ันใจ เกิดความเครียด ความสัมพันธกับครอบครัวและสังคม ไดแก การโกหกคนในครอบครัว
เพ่ือการไปเลนพนัน การทะเลาะกับคนในครอบครัวเพราะการพนัน การขโมยเงินของคนในครอบครัว
เพราะผลจากการพนันและตองกูยืมเงินมาเพ่ือการพนัน ผลลัพธดานพฤติกรรมเด็กเกเรและการศึกษาของ
เยาวชน ไดแก การขาดเรียนเพราะไปเลนการพนัน การเสียสมาธิหรือหลับในระหวางเรียน ผลการเรียน
ตกต่ํา สุดทายนําไปสูการถูกจับกุม การติดยาเสพติด หรือเขาสูกระบวนการคายาเสพติด ดื่มสุรา หรือสิ่ง
เสพติดอ่ืนๆ

ปญหาดังกลาวสงผลกระทบทางลบโดยรวมตอการพัฒนาอยางมาก เพราะเยาวชนเปนพลังสําคัญ
ท่ีจะเติบโตข้ึนเปนผูใหญในอนาคต หากไดรับการชี้แนะ และปลูกฝงอุดมการณตางๆ ก็จะมีบทบาทตาม
ความคาดหวังท่ีพึงปฏิบัติตอบทบาทของเยาวชน ท้ังนี้หนวยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมอ่ืนๆ ไดมี
ความพยายามท่ีจะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาประเทศ และปองกันและ
แกไขปญหาเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยเฉพาะปญหาเยาวชนติการพนัน เพราะเปนปญหาท่ีสราง
ผลกระทบอยางกวางขวาง ดังสํานวนไทยท่ีวา “โจรปลนบาน 10 ครั้งไมเทาไฟไหมบานครั้งเดียว แตไฟ
ไหมบาน 10 ครั้ง ไมเทาเลนการพนัน” การปองกันและแกไขปญหาดังกลาวมีความจําเปนตองใช
กระบวนการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ในสังคม และตองแกไขใหสอดคลองกับบริบทของแตละพ้ืนท่ีซึ่งมี
ความแตกตางกันท้ังทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนแตละชุมชนจะมีทุนทางสังคมท่ี
สามารถนํามาตอยอดเพ่ือบูรณาการในการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชนได โดยใชกรอบนโยบายของ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติเปนแนวทางในการแกไข
ปญหา

แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม
การพัฒนาทุนทางสังคมเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในการพัฒนาในการพัฒนาคนและสังคมไทยให

สามารถกาวสูสังคมความรู (Knowledge-Based Society) ไดอยางรูเทาทันทามกลางสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสังคมโลก เนื่องจากประเทศไทยมีทุนทางสังคมท่ีดีอยูมากมาย สามารถนํามา
เก้ือกูลใหคนไทยมีวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน ท้ังยังชวยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
การปกครองของประเทศไทย โดยเฉพาะการนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาซึ่งสังคมมีอยูมากมายทุก
พ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย ท้ังท่ีเปนเอกลักษณของชาติ คานิยม ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีดีงามมา
เปนกลไกในการพัฒนาสังคม ท้ังนี้เพ่ือการคงอยูของวัฒนธรรมไทยและการสรางความอยูดีมีสุขใหกับคน
ไทยอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความสมดุลท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

การศึกษาทุนทางสังคม เปนการศึกษาเดี่ยวกับคุณคาท่ีมาพรอมกับคานิยม ความเชื่อ ความรู ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และงานสรางสรรคอันเกิดจากการศึกษาคนควาจากผูทรงภูมิรู ซึ่ง ดิเรก  ปทมสิริวัฒน
(2557) ไดกลาวถึง การใชประโยชนจากทุนทางวัฒนธรรม คือ เปนคุณคาท่ีชวยใหสังคมดํารงอยูอยางสมดุล
พ่ึงพาอาศัยกัน สรางสินคาสาธารณะเพ่ือใชรวมกันแทนท่ีจะเปนสังคมแหงการแยงชิง ใชในการผลิตสินคา
และบริการ เชน ศิลปหัตถกรรม งานฝมือ การแสดง ฯลฯ หรือมีประโยชนทางออม เชน สนับสนุนการ
ทองเท่ียว กรถายทอดความรูในลักษณะ Tacit knowledge ผานทักษะและความชํานาญท่ีถายทอดจากคน
รุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง รวมท่ังชวยในการจัดระเบียบทางสังคม

ดังนั้น การศึกษาทุนทางสังคมของชุมชน จึงเปนพ้ืนฐานใหผูเรียนไดเกิดแนวความคิดในการท่ีจะ
นําเอาวัฒนธรรมท่ีดีงามมาพัฒนาใหเกิดคุณคาและมูลคา อันสงผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีดีงามในท่ีสุด

ความหมายและองคประกอบของทุนทางสังคม
อเนก นาคะบุตร (2545) กลาวถึง ทุนทางสังคมในลักษณะของความเขมแข็งของชุมชนวา มิใชเปน

เรื่องท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนในประเทศไทย แตหากเปนคุณคาเดิมท่ีสังคมไทยมีอยูแลว ไมวาจะเปนความมีน้ําใจตอกัน
การแบงปนซึ่งกันและกัน ความเอ้ืออาทรตอกัน การเกาะเก่ียวกันทางสังคม การรวมกลุมเปนองคกร หรือ
การจัดตั้งเปนเครือขายตางๆ เชน กลุมออมทรัพย กลุมเกษตรผสมผสาน เครือขายโรงสีชุมชน เปนตน ทุน
ทางสังคมนี้ คือ พลังท่ีจะขับเคลื่อนชุมชนตางๆ ใหมีความสามารถในการเพ่ิมมูลคาและทุนทางสังคมใหกับ
ชุมชนตนเองมากข้ึน มีความเทาทันตอปญหาและมีความสามารถในการจัดการกับปญหาไดมากข้ึน และ
ทายท่ีสุดสามารถพ่ึงพาตนเองไดจริงในระยะยาวสวนประเวศ วะสี (2542) มองวา ทุนทางสังคมเปนพลัง
ทางสังคมในการแกปญหาวิกฤตของสังคมได โดยใหความหมายทุนทางสังคมวา “การท่ีคนมารวมกัน เอา
ความดีมารวมกัน เอาความรูมารวมกัน เพ่ือแกปญหาของสังคม”
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นอกจากนี้ ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2557) รังสรรค ธนะพรพันธุ (2546) และอานันท กาญจนพันธ
(2558) ไดกลาวถึงทุนทางสังคมในทํานองเดียวกัน คือ ทุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธทางสังคม
หรือโครงสรางทางสังคมท่ีเราสามารถเรียกเอาผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากมันได ตัวอยางของทุนทาง
สังคมท่ีมักถูกกลาวถึงคือ ความเชื่อถือไววางใจกัน (Trust) เครือขาย (Network) สถาบัน (Institution) ซึ่ง
ความสัมพันธทางสังคมหรือโครงสรางทางสังคมรูปแบบใดท่ีเปนทุนทางสังคมนั้น เราอาจพิจารณางายๆวา
ทายท่ีสุดแลวมันสามารถใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจกับเราไดหรือไมนั่นเอง

ดังนั้นทุนทางสังคมเกิดจากการมีปฏิสัมพันธรวมกัน กิจกรรมรวมมือกัน ยิ่งมีมากเทาไรก็อาจเปน
ผลดีในแงท่ีวา เกิดการเรียนรู รับรู และสงผานขอมูลขาวสารระหวางกัน ทําใหเกิดคุณคาบางอยางท่ี
สามารถยึดโยงและยอมรับรวมกัน ซึ่งคุณคาอันนั้นนั่นเองท่ีสวนหนึ่งเราสามารถเรียกเอาผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจจากมันไดยกตัวอยางเชน ชาวบานในชุมชนแหงหนึ่งมีกิจกรรมรวมมือกันอยูเปนประจํา ทําให
ชาวบานตางเรียนรูและเขาใจ หรือ "รูจัก" กันเปนอยางดี เปนผลใหเม่ือชาวบานตองการจัดตั้งกลุมออม
ทรัพยข้ึนมาเพ่ือระดมเงินออมและปลอยกูเพ่ือเปนแหลงเงินทุนราคาถูกใหคนในชุมชน มันก็จะเกิดข้ึนได
งาย เพราะเม่ือมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน ก็ไมตองกลัววาจะมีการโกงกันหรือเชิดเงินหนีไป พูดอีกอยางก็คือ
เปนเพราะความไวเนื้อเชื่อใจกันนี่เองท่ีทําใหชาวบานไดมีแหลงเงินทุนเพ่ิมข้ึน เปนเพราะทุนทางสังคมนี่เอง
(ความไวเนื้อเชื่อใจกัน) ท่ีทําใหชาวบานไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน (แหลงเงินทุน)

นอกจากนี้ สุพรรณี ไชยอําพร (2547: 86) ยังไดสรุปความหมายของทุนทางสังคมไวในบทความ
เรื่อง “ทุนทางสังคม และความม่ันคงของมนุษย ทางเลือกทีรับผิดชอบตอสังคมของนักบริหารในยุคการ
เปลี่ยนแปลง” ไววามีความเปนนามธรรมสูง เปนลักษณะเดนของสังคมไทยประการหนึ่งท่ีเอ้ือตอการดูแล
ปกปองชุมชนไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเสื่อมลงและยังเปนพลังขับเคลื่อนใหชุมชนสามารถสราง
ความเขมแข็งใหตนเอง เกิดการเรียนรูตอการแกปญหาภายในชุมชน และนําไปสูการพึงตนเองในระยะยาว
ทุนทางสังคมประกอบดวยลักษณะเดน คือ 1) ความเอ้ือเฟอเก้ือกูลของคนในสังคม 2) สมัครสมาน รักใคร
กลมเกลียวกัน 3) สังคมมีการเรียนรู มีเหตุผล และปรับตัวเสมอ 4) คนในสังคมนิยมสรางความดีแก
สวนรวม 5) สถาบันชุมชน/องคกรชุมชนมีความเขมแข็ง 6) มีความสามารถในการพึงตนเองของชุมชนและ
7) ผูคนมีความรับผิดชอบตอสวนรวม มีจิตสาธารณะ

องคประกอบของทุนทางสังคม
สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2549) ไดใหองคประกอบหลักของทุนทาง

สังคม ไว 4 องคประกอบ ทีjมีบทบาทและลักษณะการยึดโยงใหเกิดเปนทุนทางสังคม ดังนี้ 1) คน มี
บทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ ท่ีตองไดรับการพัฒนาในทุกมิติ สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ เม่ือมารวมตัวรวมคิดรวมทําในกิจกรรมตางๆนําความรูท่ีตนเองมีอยูมาแลกเปลี่ยน
ก็จะกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตและกอใหเกิดประโยชนไดกวางขวางยิ่งข้ึน 2) สถาบัน มีบทบาทในการ
สนับสนุนและผลักดันใหเกิดพลังรวมของคนในชุมชนและสังคม ทําใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข
3) วัฒนธรรม เปนวิถีชีวิตทีสืบทอดกันมายาวนานและเปนท่ียอมรับในสังคมนั้นๆ ซึ่งมีความหลากหลายใน
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แตละพ้ืนท่ีเปนในรูปของความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณีทีดีงาม คานิยม ความเปนไทยนอกจากนี้ยัง
มีวัฒนธรรมทีเปนในรูปของแหลงประวัติศาสตรโบราณสถาน ฯลฯ วัฒนธรรมเปนตัวยึดโยงคนในสังคมให
ตระหนักถึงรากเหงาของตนเองเกิดความหวงแหนภูมิใจทีจะรักษา อนุรักษ และพัฒนาตอยอดเพ่ือ
ประโยชนตอตนเองครอบครัว ชุมชนและประเทศ และ 4) องคความรู ประกอบดวยภูมิปญญาทองถ่ินและ
ความรูท่ีเกิดข้ึนใหม โดยภูมิปญญาทองถ่ินเปนศาสตรและศิลปของการดําเนินชีวิตของชาวบานทีสืบทอดมา
จากบรรพบุรุษ เปนฐานคิดและหลักเกณฑการกําหนดคุณคาและจริยธรรมท่ีมีการสั่งสมสืบทอดกันมา
ยาวนานจากคนรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง จากอดีตถึงปจจุบัน ทําใหเกิดความหลากหลายของความรูท่ีนํามาใช
ประโยชนได และสรางสมดุลในการอยูรวมกันของคนและธรรมชาติไดอยางเก้ือกูลกัน ความรูท่ีเกิดข้ึนใหมที
นํามาใชในทางปฏิบัติไดมีความหลากหลายปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม
เพ่ือตอบสนองเปาหมายหรือความตองการของชุมชนได

แนวโนมและโอกาสการพัฒนาทุนทางสังคม
แนวโนมและโอกาสการพัฒนาทุนทางสังคม เพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ (รังสรรค ธนะพรพันธุ, 2546 และวรวุฒิ โรมรัตนพันธ, 2548) พบวา คนไทยและสังคมไทยมีความ
ตื่นตัว เห็นคุณคาและประโยชนของทุนทางสังคม วาสามารถนํามาใชเสริมสรางวิถีชีวิตของครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศใหอยูรวมกันอยางมีความสุขยั่งยืนได ประเทศไทยมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีผูรูภูมิปญญามากมายกระจายทุกพ้ืนท่ี คนไทยมีฝมือมีความประณีตละเอียดออนในงานศิลปะ
ซึ่งถือเปนจุดแข็งและโอกาสท่ีจะใหบุคคลเหลานี้เขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา รวมดูแล อนุรักษ
วัฒนธรรมของทองถ่ิน รวมถึงการสรางสรรคผลิตภัณฑจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของไทย

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา ทุนทางสังคมเปนสิ่งท่ีมีคุณคาตอวิถีชีวิตของสังคม ดังท่ีกลาว
มาแลว แตทุนทางสังคมหลายเรื่องมีความเปนนามธรรมสูง การนําทุนทางสังคมมาพัฒนาและใชประโยชน
ในการพัฒนาและแกไขปญหาตางในสังคมหรือชุมชนจะตองมีการบริหารจัดการท่ีดี และตั้งอยูบนหลักการท่ี
สําคัญ คือ การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนาแบบองครวม การสรางความสมดุลและ
ความยั่งยืน และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เนื่องจากทุนทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่ง
อาจมีผลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธของสังคมโลก การเลื่อนไหลหรือการ
กระจายทางวัฒนธรรม จึงกอใหเกิดการการผสมผสานทางวัฒนธรรม การปลูกฝงใหเยาวชนไดตระหนักถึง
วัฒนธรรมท่ีดีงามของชุมชนและของทองถ่ินจึงเปนสิ่งจําเปนและเรงดวนท่ีจะตองอาศัยสถาบันทางสังคม
และทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการควบคุม เฝาระวังทางวัฒนธรรมปลูกฝงและสงเสริมใหมีใหเกิดข้ึน
เพ่ือใหเยาวชนไดตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมท่ีดีงามเพ่ือสืบสานและพัฒนาตอเนื่องสืบไป
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แนวคิดเกี่ยวกับแผนแมบทชุมชน
นับเปนเวลา 50 ปท่ีผานมาผูคนตางรูจักและคนเคยกับคําวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและ

สังคมแหงชาติซึ่งดําเนินการและจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจไดทําตามแนวทางการพัฒนาของธนาคารโลกท่ีมุงจะพัฒนาประเทศใหมีความ
เจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ และพัฒนาใหเกิดความทันสมัย เชนเดียวกับการวางแผนพัฒนาของพ้ืนท่ี
ระดับอําเภอ ตําบล และหมูบาน ซึ่งนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนแผนพัฒนาชุมชนท่ีวางตามแนวทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งจะเปนการรวมศูนยอยูท่ีสวนกลาง การแกไขปญหาและการ
พัฒนาชุมชนถูกกําหนดจากสวนกลางทุกเรื่อง ตั้งแตแนวทางแผนงาน กิจกรรม และงบประมาณท่ีตองถูก
จัดสรรจากสวนกลาง เปนแผนงานแบบสั่งการจากบนลงลาง ทําใหไมตรงกับความตองการและสภาพปญหา
ของชุมชนและทองถ่ินสงผลกระทบใหการพัฒนาท่ีไมยั่งยืน การทําตามกระแส ขาดการสรางความรูสึกถึง
การเปนเจาของปญหา และไมมีสวนรวมในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองแมจะเปนเรื่องท่ีสามารถ
ดําเนินการเองไดจนนํามาสูแนวทางการพัฒนาจากฐานราก คือ การใหชุมชนรูจักการสรางแผนการพัฒนา
ชุมชนของตนเองข้ึนมาบนฐานขอมูลจากชุมชนดําเนินการโดยคนในชุมชนเองท้ังสิ้น จนเกิดเปนนวัตกรรม
ทางสังคมท่ีเรียกวา “แผนแมบทชุมชน” ข้ึน

แผนแมบทชุมชน คือ กระบวนการเรียนรูของคนในชุมชน ท่ีรวมกันคิด รวมกันคนหา และเรียนรู
เพ่ือใหชุมชนรูและเขาใจตนเอง โดยการสํารวจขอมูลปญหาและศักยภาพ เปนเครื่องมือทําใหเกิดการ
ทบทวนตนเองโดยการมีสวนรวมของคนในชุมชนทองถ่ิน เพ่ือกําหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาตนเอง
โดยยึดคนในชุมชนเปนศูนยกลางการพัฒนา มีความสัมพันธกับภาคีการพัฒนาแบบเปนหุนสวนการพัฒนา
แผนแมบทชุมชนจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาขีดความสามารถของคนใน
ชุมชน เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาสังคมและเอาชนะความยากจน ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของประยงค รณรงค (อางในธีรัศม์ิพูลนวล, 2555) ท่ีกลาววา แผนแมบทชุมชน คือ
ผลผลิตของการเรียนรูของชุมชน การเรียนรูของชุมชนเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา กระบวนการของแผน
แมบทชุมชนจึงเปนเครื่องมือประเภทหนึ่งท่ีจะทําใหคนในชุมชนไดมีโอกาสเรียนรูรวมกัน แตการเรียนรูจาก
กระบวนการนี้เพียงทําใหเกิดแนวคิด ไดทิศทางท่ีถูกตอง ไดขอมูลใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุดแตการ
จะใหเกิดผลเกิดการเปลี่ยนแปลงจะตองมีการนําแผนไปปฏิบัติ

นอกจากท่ีกลาวขางตน วิชิต นันทสุวรรณ(2545) ยังไดเสริมวา แผนแมบทชุมชน หมายถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท่ีกําหนดแผนพัฒนาหรือทิศทางในการแกปญหาในแตละเรื่อง
เอาไว โดยท่ีไมไดระบุงบประมาณเอาไว ดังนั้นแผนแมบทชุมชนจึงไมไดหมายถึงแผนของหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่ง

ดังนั้นสามารถสรุปไดวา แผนแมบทชุมชนหมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท่ีเปน
ผลผลิตของกระบวนการเรียนรู เปนแผนแกนกลางของชุมชนท่ีมีการกําหนดกรอบและแนวทางในการ
พัฒนาเอาไว แผนแมบทชุมชนเปนเสมือนเสนทางท่ีจะนําชุมชนไปสูเปาหมายตามท่ีชุมชนตองการ หรือ
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อาจจะกลาววา แผนแมบทชุมชน เกิดจากกระบวนการเรียนรูของคนในชุมชน เปนแผนชีวิตแผน
ยุทธศาสตรท่ีกําหนดเปาหมายวา “ชุมชนจะไปทางไหน และจะไปใหถึงท่ีนั่นไดอยางไร” ไปดวยกัน ไป
พรอมกัน ไมใชตางคนตางไป จึงตองทําแผนรวมกัน เพราะเปนแผนของชุมชนไมใชของผูนํา เปนระบบการ
เรียนรูท่ีเรียนไปดวย ทําแผนไปดวย จึงเปนกระบวนการท่ีใชเวลาจากนั้นก็เรียนตอไป คือ การนําแผนไปสู
การปฏิบัติ ทําใหเกิดผลตอชีวิตชุมชน ทําใหชุมชนพัฒนาไปสูการพ่ึงตนเอง อันเปนเปาหมายของ
กระบวนการเรียนรู

ท้ังนี้แผนแมบทชุมชนกอใหเกิดการศักยภาพของคนในชุมชน 3 ประการ ดังนี้ 1) คนในชุมชนได
เรียนรูจากความรูท่ีมีและพัฒนาความรูเปนความรูใหม โดยมีกระบวนการ วิธีการเครื่องมือและขอมูล 2)
คนในชุมชนไดมีการจัดการทรัพยากรของตนเองและชุมชน และมีความยั่งยืนและ 3) คนในชุมชนไดใช
ความรู/ประสบการณมาพัฒนา (ธีรัศม์ิ พูลนวล, 2555)

กระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน
ธีรัศม์ิ พูลนวล (2555) ไดนําเสนอกระบวนการในการจัดทําแผนแมบทชุมชน ซึ่งประกอบดวย 5

ข้ันตอน ดังนี้ 1) การคนหาคน/คณะทํางาน 2) ปรับกระบวนทัศน/วิธีคิดวิธีปฏิบัติวิธีใหคุณคา 3) การ
เรียนรูเพ่ือใหรูจักตนเอง 4) การเรียนรูเพ่ือใหรูจักโลกและสังคมภายนอกชุมชน และ 5) การกําหนดทิศทาง
ในการพัฒนาตนเองนอกจากนี้ การศึกษาของ รัตนติกาล ศิริ และคณะ (2558) พบวา กระบวนการในการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชนท่ีเหมาะสมกับความตองการท่ีแทจริงของชุมชนศึกษา มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 1) ตอง
รูจักตนเอง 2) ตองรูจักรากเหงาและเอกลักษณ 3) ตองรูจักศักยภาพและทุน 4) ตองรูรายรับ รายจาย
หนี้สิน และปญหาตางๆ 5) ตองเรียนรูจักตัวอยางและความสําเร็จของชุมชนอ่ืน 6) ตองวิเคราะหขอมูล
คนหาทางเลือกใหมความตองการแทจริง และ 7) จัดทํารางแผนแมบทและประชาพิจารณแบบมีสวนรวม

จากท่ีกลาวมาสามารถสรุปไดวาการจัดทําแผนแมบทชุมชนท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา และการ
ดําเนินการเปนไปตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ข้ันตอนท่ี 1 สรางวิทยากรการจัดทําแผนชุมชน ข้ันตอนท่ี 2 เวที
การสรางความเขาใจของทีมวิทยากร ข้ันตอนท่ี 3 รวบรวมขอมูลข้ันตอนท่ี 4 วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
ชุมชน ข้ันตอนท่ี 5 ยกรางแผนชุมชน ข้ันตอนท่ี 6 ประชาพิจารณแผนชุมชน ข้ันตอนท่ี 7 นําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ ข้ันตอนท่ี 8 ติดตามประเมินผลและสรุปบทเรียน และข้ันตอนท่ี 9 สงตอการพัฒนา เปนการทําให
ชุมชนเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา

แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม
การมีสวนรวมเปนรากฐานท่ีสําคัญในกระบวนการตัดสินใจดานการพัฒนาและเปนสวนสําคัญท่ี

กอใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีโดยผานการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในสังคม ชุมชนหรือองคกร ไดมีระดับ
การรับรูถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน การหาวิธีการแกปญหาโดยตองรวมคิด ตัดสินใจและวางแผน ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามกิจกรรมการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาตางๆ มีการติดตามและประเมินผลตลอดจนการ
บํารุงรักษา ในการพัฒนาสังคม ชุมชนหรือองคกรใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว (สุวิภา  ไพรีพินาศ,
2546) สวน นรินทรชัย  พัฒนพงศา (2547) ไดกลาวเสริมวา การมีสวนรวมจะตองเริ่มตนตั้งแตข้ันตอนแรก
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จนถึงข้ันตอนสุดทายของโครงการพัฒนา สวนขอคนพบจากงานวิจัยของ ธรรมจรรย ตุลยธํารง (2546) ได
เสริมวา การมีสวนรวมยังเปนกระบวนการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม ชุมชนหรือองคกร
กอใหเกิดความพึงพอใจแกทุกภาคสวนในสังคม ชุมชนหรือองคกรและยังเปนการลดความขัดแยงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได ท้ังนี้เพราะ สุนีย มัลลิกะมาลย (2545) กลาววา การมีสวนรวมนอกจากจะเปนการรวมรับ
ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการพัฒนาและการมีสวนรวมแลว ยังตองมีสวนในการระดมทุนหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในสวนนี้อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงข้ึนไดในการแยงชิงทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง
จํากัดและการไดรับผลกระทบการกิจกรรมการพัฒนา ท้ังผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ โดย
ผลกระทบเชิงลบอาจจําเปนตองไดรับการชดเชย ดวยเหตุนี้จึงสนับสนุนกับคํากลาวในขางตนท่ีวา การมี
สวนรวมกอใหเกิดความพึงพอใจกับทุกภาคสวนในสังคม ชุมชนหรือองคกรและชวยลดความขัดแยงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได

นอกจากนี้ นรินทรชัย  พัฒนพงศา (2547) ยังกลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวมไววา การมี
สวนรวมเปนสวนสําคัญในกระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชน ซึ่ง นันทวัฒน  บรมานันท และ แกว
คํา ไกสรพงษ (2544) ไดกลาวเสริมวา การมีสวนรวมจะชวยทําใหประชาชนและภาคสวนตางๆ รูสึกวา
ตนเองมีสวนท่ีเปนประโยชนและมีสวนไดสวนเสียในกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา และยังถือวาเปน
สวนประกอบของกระบวนการประชาธิปไตยดวย สามารถนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน สวน วันชัย  วัฒนศัพท
(2544: 25-28) และ สํานักมาตรฐานการศึกษาและสํานักมาตรฐานอุดมศึกษา (2545) ก็มีความเห็น
สอดคลองกับท้ังสามทานท่ีกลาวขางตน โดยสรุปและขยายความความสําคัญของการมีสวนรวมออกเปน 8
ประการ คือ 1) เปนการเพ่ิมคุณภาพและน้ําหนักของการตัดสินใจ เพราะมาจากความคิดเห็นของทุกภาค
สวน 2) ชวยสรางฉันทามติในสังคม ชุมชนหรือองคกร เพราะการมีสวนรวมสามารถชวยสรางขอตกลงท่ี
ม่ันคงและยั่งยืนได 3) ชวยลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา ท้ังนี้เพราะการมีสวนรวมจะมีข้ันตอนท่ีชัดเจน
ในการระดมทุนและทรัพยากรธรรมชาติ 4) เพ่ิมความงายตอการนํากิจกรรมการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
เพราะทุกภาคสวนมีสวนรับรูรายละเอียดของกิจกรรมตั้งแตตน 5) ชวยหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาในกรณีท่ีมี
ความขัดแยงท่ีรุนแรง ท้ังนี้เพราะการมีสวนรวมไดคํานึงถึงความพึงพอใจของทุกภาคสวนในสังคม ชุมชน
หรือองคกร ท้ังผูท่ีไดรับประโยชนและผูเสียประโยชนท่ีควรไดรับการชดเชย 6) ชวยดํารงไวซึ่งความ
นาเชื่อถือและชอบธรรม เพราะการมีสวนรวมถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตย จึงนาจะทํา
ใหเชื่อถือไดวาเปนผลมาจากคนสวนใหญโดยไมละเลยคนสวนนอย 7) ชวยคาดคะเนความหวงกังวลของ
ประชาชนและความคาดหวังของสาธารณชน และ 8) ชวยพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสรางสรรค
ของภาคสวนตางๆ ในสังคม ชุมชนหรือองคกร ท้ังนี้เพราะการมีสวนรวมนับไดวาเปนเวทีท่ีเปดโอกาสใหเขา
มามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆทุกกิจกรรมของโครงการพัฒนา ทุกภาคสวนจึงสามารถเขามามีบทบาทตาม
ศักยภาพของตนเองไดในทุกข้ันตอนหรือกิจกรรมตั้งแตเริ่มตนจนสิน้สุดโครงการพัฒนา
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จากท่ีกลาวในขางตน สามารถสรุปไดวา การมีสวนรวมมีความสําคัญ คือ เปนการสรางความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม ชุมชนหรือองคกร ซึ่งเปนสวนสําคัญท่ีกอใหเกิดการจัดการท่ีดี นําไปสูการบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีภาคสวนตางในสังคม ชุมชนหรือองคกรคาดหวังไดอยางมีประสิทธิภาพ จนกอใหเกิด
ความพึงพอใจแกทุกภาคสวนและชวยลดความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได เปนกระบวนการท่ีสงเสริมวิถีแหง
ประชาธิปไตย และทายท่ีสุดจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

การมีสวนรวมหากมองในลักษณะท่ีเปนกระบวนการของการพัฒนา จะเปนกระบวนการท่ีทุกภาค
สวนในสังคมเขามามีสวนรวมตั้งแตตนจนสิ้นสุดกระบวนการ ไดแก การวิเคราะหชุมชน การวางแผน การ
ตัดสินใจ การดําเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชนท่ี
เกิดข้ึน หากมองในลักษณะท่ีเปนนัยทางการเมือง นับเปนการเปลี่ยนแปลงกลไกในการพัฒนา จากการ
พัฒนาโดยภาครัฐมาเปนการพัฒนาท่ีภาคประชาชนในชุมชนมีบทบาทหลัก การมีสวนรวมของชุมชนจึงเปน
การคืนอํานาจ (Empowerment) ในการกําหนดการพัฒนาใหชุมชน นับเปนการพัฒนาขีดความสามารถ
ของชุมชนในการจัดการควบคุมการใชและกระจายทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยการผลิตท่ีมีอยูในชุมชน
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ Rose (อางใน สานิตย  บุญชู,
2527: 7) ไดกลาวถึง ทฤษฎีการสวนรวมไวดังนี้การมีสวนรวมตองอยูบนพ้ืนฐานของเสรีภาพในการตัดสินใจ
วาจะเลือกในการมีสวนรวมหรือไมท่ีสําคัญคือจะตองไมมีใครเปนนายใครหรือเปนนายแหงชีวิตใครและ
กระบวนการมีสวนรวมนั้นตองอยูบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและสามารถพ่ึงพาตนเองซึ่งจะทําใหเกิด
ความรับรูในความสําคัญของการมีสวนรวมของตนเอง

รูปแบบและข้ันตอนการมีสวนรวม
การมีสวนรวมในลักษณะท่ีเปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม

ตางๆนั้น มีรูปแบบการมีสวนรวมท่ีพบเห็นท่ัวไป 3 รูปแบบ คือ 1) การมีสวนรวมแบบชายขอบ (Marginal
Participation) เปนการมีสวนรวมท่ีเกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมกัน ฝายหนึ่งรูสึกดอย
อํานาจกวาหรือมีทรัพยากรหรือความรูดอยกวา 2) การมีสวนรวมแบบบางสวน (Partial Participation) รัฐ
เปนผูกําหนดนโยบายลงมาวาตองการอะไร โดยท่ีรัฐไมรูความตองการของประชาชน ดังนั้นการมีสวนรวมก็
เพียงแสดงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมบางสวนเทานั้น และ 3) การมีสวนรวมแบบสมบูรณ (Full
Participation) เปนการมีสวนรวมในทุกข้ันตอนตั้งแตการคนหาและกําหนดปญหา ความตองการ การ
ตัดสินใจในแนวทางการแกปญหาและความเทาเทียมกันของทุกฝาย (สํานักมาตรฐานการศึกษา และสํานัก
มาตรฐานอุดมศึกษา, 2545: 112-115) ซึ่งคลายคลึงกับท่ี Cohen and Uphoff (1980: 324-328) ได
รวบรวมรูปแบบของการมีสวนรวมไว 3 รูปแบบดังนี้ 1) การมีสวนรวมแบบเปนกันเอง (spontaneous) ซึ่ง
เปนการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันเองเพ่ือแกปญหาของตัวเองเปนการกระทําท่ีไมไดรับความชวยเหลือ
จากภายนอกซึ่งนับเปนรูปแบบท่ีเปนเปาหมาย 2) การมีสวนรวมแบบชักนํา (induced) เปนการเขารวม
โดยความตองการความเห็นชอบหรือการสนับสนุนโดยรัฐบาลซึ่งเปนรูปแบบท่ีเปนลักษณะท่ัวไปของ
ประเทศกําลังพัฒนา และ 3) การมีสวนรวมแบบบังคับ (coercive) เปนผูมีสวนรวมภายใตการดําเนินการ
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ตามนโยบายของรัฐภายใตการจัดการของเจาหนาท่ีของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรงรูปแบบ จากท่ีกลาวมา
จะเห็นไดวา เราสามารถพบรูปแบบการมีสวนรวมท้ังสามรูปแบบในหนวยงาน องคกรหรือชุมชนท้ังนี้ข้ึนอยู
กับบริบทของแตละหนวยงาน องคกรหรือชุมชน แตรูปแบบท่ีนาจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนไปตาม
หลักประชาธิปไตยแลวนาจะเปนรูปแบบ การมีสวนรวมแบบสมบูรณ (Full Participation)และการมีสวน
รวมแบบเปนกันเอง (spontaneous) หรืออาจจะเปนรูปแบบเชิงบูรณาการ

จากท่ีกลาวมาแลวในขางตนวา ในกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนจะตองเริ่มตนโดยทุกภาคสวน
ในชุมชนในรูปแบบพหุภาคีตั้งแตข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดทายของโครงการพัฒนา  สําหรับข้ันตอนการ
มีสวนรวมนั้นไดมีนักวิชาการดานการพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมไดนําเสนอไวคลายคลึงกัน คือ อคิน
รพีพัฒน (2547); บัณฑร  ออนคํา (2539); วันชัย  วัฒนศัพท(2544) และนรินทร  ชัยพัฒนพงศา (2547)
ไดกลาวถึงข้ันตอนการมีสวนรวมมี 5 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนท่ี 1 การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและ
สาเหตุของปญหาในชุมชนตลอดจนการกําหนดความตองการของชุมชนและมีสวนรวมในการจัดลําดับ
ความสําคัญของความตองการ ข้ันตอนท่ี 2 การมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนา โดยทุกภาคสวนใน
ชุมชนมีสวนรวมกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน
ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรท่ีใช ข้ันตอนท่ี 3 การมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนา
เปนข้ันตอนท่ีทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการสรางประโยชนโดยสนับสนุนทรัพย วัสดุอุปกรณและ
แรงงาน ขารวมบริหารงาน ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก ข้ันตอนท่ี 4 การมี
สวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ีทุกภาคสวนในชุมชนพึงไดรับจากการพัฒนา
หรือยอมรับผลประโยชนอันเกิดจากการพัฒนาท้ังทางดานวัตถุและจิตใจ และข้ันตอนท่ี 5 การมีสวนรวม
ในการประเมินผลการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ีสําคัญ คือ ทุกภาคสวนในชุมชนตองรวมกันประเมินวาการ
พัฒนาท่ีไดปฏิบัติไปแลวนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด

การขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นท่ีดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
จากพัฒนาการปรัชญาข้ันตอนวิธีการและบทบาทของผูท่ีเก่ียวของในเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมท่ีไดทบทวนวรรณกรรมตางๆสามารถวิเคราะหเพ่ือทําใหแนวคิดถูกเชื่อมโยงสูภาคปฏิบัติ
มากข้ึนโดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้

ปรัชญา และแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ทฤษฎีวิพากษ (Critical Theory) เปนฐานปรัชญาของกระบวนทัศนสังคมศาสตรเชิงวิพากษ  โดย

เปาหมายของวิจัยเนนท่ีกระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงบนพ้ืนฐานของความ
เสมอภาค ตั้งแตการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ ความคิด-ความเชื่อ การพัฒนาสังคม จนถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงปฏิรูป เพ่ือหลุดพนจากกรอบความคิดความเชื่อ และวิถีปฏิบัติเดิมในสังคมความขัดแยง จนเกิดกลุมวิจัย
ท่ีอิงฐานคิดสังคมเชิงวิพากษ ซึ่งเรียกชื่อโดยรวมวา “การวิจัยเชิงวิพากษ (critical research) หรือ การวิจัย
แบบเสรีนิยม (liberatory research, emancipator research) หรือการวิจัยเพ่ือสรางจิตสํานึก
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(conscientizing research) โดยครอบคลุมการวิจัยในชื่อตางๆ ตามจุดเนนของการวิจัย เชน การวิจัยแบบ
มีสวนรวม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ  ฉัตราภรณ, 2555: 286)

การวิจัยปฏิบัติการมีความเชื่อพ้ืนฐานเก่ียวกับคุณคาของประชาธิปไตย (value of democracy)
คุณคาของความจริง ความยุติธรรม และการใชเหตุผลการวิจัย ปรัชญาพ้ืนฐานท่ีเปนแนวทางการทําวิจัย
ปฏิบัติการ คือ แนวคิดเชิงปรากฏการณนิยม (Phenomenology) ซึ่งมีความเชื่อเก่ียวกับความจริงวา
ความจริงแทแนนอนไมจําเปนตองไปตามกฎธรรมชาติท่ีเปนสากลเสมอไป แตจะมีการเปลี่ยนแปลง
(dynamic) เพราะธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การเขาใจปรากฏการณทางสังคมท่ีเกิดจาก
มนุษยมีการรับรูใหความหมาย และแสดงออกตามความเชื่อ และเหมาะสมกับบริบทท่ีอาศัยอยู ณ เวลา
นั้นๆ และผูท่ีจะรูความจริงเก่ียวกับปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนไดดีท่ีสุด คือ ผูท่ีอยูในสถานการณนั้น เปนสมาชิก
ของสังคมนั้นๆ (กนกอร  สมปราชญ, 2547) ทฤษฎีท่ีชี้แนะแนวทางการทําวิจัยปฏิบัติการ คือ ทฤษฎีการ
วิเคราะหวิพากย (critical theory) ซึ่งเชื่อวาขอเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติตามศีลธรรมถูกกําหนดโดย
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม กลุมชน ความเชื่อ คานิยม เพศ และการใหคุณคา ซึ่งมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมจะมีความขัดแยง การท่ีจะใหสังคมมีความสุขตองเขาใจ และเอาชนะความ
ขัดแยงนั้นๆ (Denzin and Lincon, 1994)

แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) ไดถูก
พัฒนามาจากปญหาของการพัฒนาหรือแกไขปญหาตางๆในสังคมท่ีดําเนินการมายาวนานแตดูเสมือนวา
ปญหาตางๆในสังคมยิ่งสลับซับซอนยุงยากมากข้ึน (บุญนาค  ตีวกุล, 2543: 93) ในขณะเดียวกันปญหาทาง
องคความรูท่ีเคยเชื่อวาเกิดมาจากการวิจัยท่ีผูกขาดโดยนักวิจัยท่ีมีทฤษฎีมีระเบียบวิธีวิจัยท่ีเชื่อถือไดทาง
วิทยาศาสตรองคความรูบางสวนไดถูกนําไปชวยใหชีวิตความเปนอยูของมนุษยดีข้ึน (อยางนอยทางวัตถุ) แต
หลายสวนท่ีองคความรูกับปรากฏการณจริงท่ีหลากหลายโดยเฉพาะทางดานสังคมศาสตรกลับมีชองวาง
มากข้ึนยิ่งไปกวานั้น คือความรูในดานเทคโนโลยีสวนมากจะเปนเรื่องเฉพาะดานก็จะแกปญหาไดเฉพาะจุด
และบางครั้งตัวเทคโนโลยีนั้นก็ไดสรางปญหาใหมข้ึนมาอีกวนเวียนแบบนี้ตลอดไปจึงไมไดชวยใหการ
แกปญหาตางๆเปนไปอยางมีผลหรือกลาวอีกนัยยะหนึ่งคือชองวางระหวางความรูเก่ียวกับการปฏิบัติดู
เสมือนวากวางข้ึนท้ังหมดนี้อาจเปนเพราะวาท่ีผานมาเราไดมองขามธรรมชาติของความเปนจริงเก่ียวกับ
ปญหาท่ีเกิดกับมนุษยหลายประการดังนี้ (Mikkelsen, 1995: 26-36) ประการแรก ธรรมชาติของความเปน
จริงมันมีความสลับซับซอนสัมพันธกันไปหมดท้ังในระดับกวางและระดับลึก ประการท่ีสอง ท้ังในวงการวิจัย
และวงการการพัฒนาท่ีเก่ียวกับชุมชนไดมีขอถกเถียงระหวางความเปนคนนอกกับคนในในกระแสความคิด
แบบเดิมท่ีเชื่อม่ันในอํานาจหรือพลังของวิทยาศาสตรของเทคโนโลยีและการจัดการจากผูรูผูท่ีเชี่ยวชาญผูท่ี
มีทรัพยากรมากกวาท้ังหมด และประการท่ีสาม “การมีสวนรวมของประชาชน” ตางมีนักวิชาการสนใจ
ศึกษากันอยางกวางขวางและเกิดขอโตแยงถึงการมีสวนรวมในหลายระดับ/หลายประเด็นท้ังในเรื่องการตั้ง
คําถามเริ่มแรกงายๆเพียงวาใครเปนเจาของการพัฒนานั้นใครเปนผูลงมือกระทําการพัฒนาและใครเปนผูมี
สวนรวมบางและรวมอยางไรซึ่งปรัชญาจํากัดความลอยๆวา “มีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน” นั้นมีการตั้ง
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คําถามตอการมีสวนรวมและศึกษาหาคําตอบทําใหเกิดการจํากัดความการตีความท่ีหลากหลายโดยตางก็
พยายามเนนย้ําวาจะตองสอดคลองกับปรากฏการณจริงมีความนาเชื่อถือและสอดคลองกับปรัชญาการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแตโดยแทจริงแลวความออนไหวของปจจัยเงื่อนไขแตละพ้ืนท่ี/แตละชุมชนซึ่ง
ตางก็ไมสามารถยึดติดทฤษฎีและแนวคิดอยางตายตัวแลยิ่งไมสามารถดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเปนสูตร
สําเร็จจุดแตกหักของขอโตแยงจึงอยูท่ีเงื่อนไขท่ีเปนไปไดของแตละชุมชนดังนั้นความแตกตางหลากหลาย
ของรูปแบบการมีสวนรวมจึงทําใหวิธีการวิจัยยืดหยุนสูงและรวมไปถึงการใชระเบียบวิธีวิจัยก็จะตองยืดหยุน
ตามไปดวย

แนวคิดท่ีกลาวในขางตนสอดคลองกับขอเสนอของ สุภางค จันทวานิช (2551: 71-73) ท่ีกลาวถึง
การวิจัยกับการทํางานพัฒนาในชุมชนวาจําเปนตองปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติใหมโดยให “คนท่ีอยูกับปญหา
ในชุมชนเปนศูนยกลาง” ตองทําใหการรวมกลุมรวมพลังดําเนินการแกไขปญหาอยางเปนระบบอาศัยความ
รวมมือจากนักวิชาการและนักพัฒนาจากภายนอกชุมชนดังนั้นจะเลือกเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีเรียกวา การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนวิธีการท่ีนาจะเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการพัฒนาหรือแกปญหาของ
คนท่ีอยูกับปญหาในบริบทของชุมชนโดยมีผูท่ีเก่ียวของอยางนอย 3 ฝายแรก คือ ชาวบานอันประกอบดวย
แกนนํากลุมผูท่ีอยูกับปญหาฝายท่ีสองนักพัฒนาท่ีมีภารกิจในชุมชนท้ังท่ีมาจากหนวยงานของรัฐหนวยงาน
พัฒนาเอกชนหรือจากองคกรศาสนาการกุศลตางๆฝายท่ีสามนักวิชาการท่ีเปนนักวิจัยผูตองการแสวงหา
องคความรูแบบใหมเพ่ือแกปญหาตางๆในชุมชนโดยมีกระบวนทัศนท่ีเฉพาะเจาะจง (Specific Paradigm)
กับปญหาหนึ่งและเชื่อวาเปาหมายคือการแกไขปญหาและการพัฒนาใหมหรือปรับปรุงขอคนพบหรือทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตรซึ่งเปนแนวทางท่ีจะทําใหเกิดทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับปญหารวมท้ังมีวิธีการวิจัยและจริยธรรม
ทางการวิจัยท่ีเหมาะสมท้ังสามฝายรวมใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือทําใหเกิด
กระบวนการเรียนรูทําใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหและจัดการปญหาของกลุมผูท่ีอยู
กับปญหาใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน

โดยสรุปวิธีการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการท่ีนาจะสะทอนความจริง
ท่ีมีความแตกตางหลากหลายซับซอนและมีพลวัตไดดีท่ีสุดโดยไมมีรูปแบบตายตัวไมมีสูตรสําเร็จแตตองมีวิธี
วิทยาท่ีเปดกวาง–ยืดหยุนและความลงตัวอยูท่ีสถานการณและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งถาหาก
พิจารณาตามขอสมมติฐานในการวิจัยแบบมีสวนรวมเปนวิธีการท่ีทํารวมกันโดยนักวิจัยนักพัฒนา และผู
ปฏิบัติถึงแมดูเหมือนท้ังสองฝายจะมีบทบาทและแนวทางในการพัฒนาท่ีแตกตางกันก็นาจะอธิบายไดวา
ความแตกตางหลากหลายท่ีผสมผสานอยางลงตัวนั้นเกิดจากการผสมผสานทฤษฎีและแนวคิดท่ีตางกันของ
นักวิจัยและพัฒนาใหสอดคลองกับเงื่อนไขท่ีเปนไปไดในการปฏิบัติของผู ท่ีปฏิบัติหรือผูดําเนินงาน
(ชาวบาน) ท่ีเริ่มตนจากผูคนท่ีรอบรูเก่ียวกับวิถีชีวิตของพวกเขาเปนประสบการณท่ีมีคุณคาตอการพัฒนา
ความรูและทักษะในการปฏิบัติเปนวิธีการท่ีมีอยูแลวในมือของพวกเขาท่ีจะนํามาพัฒนาตนเองใหกาวหนาได
จุดนี้จึงจะนับวาเปนจุดแข็งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและสงผลใหเปนความสําเร็จในการ
พัฒนาดวย
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หลักการและองคประกอบท่ีสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
Mikkelsen (1995: 37-40) ไดกลาวถึงหลักการและองคประกอบท่ีสําคัญของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสามารถสรุปได 3 ประการ ดังนี้1) การมีสวนรวม (Participation) ของประชาชน
เปนหัวใจสําคัญของท้ังการพัฒนา และการแสวงหาองคความรู 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
จําเปนตองมีการกระทํา (Action) เปนองคประกอบท่ีสําคัญ งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมให
ความสําคัญกับ“กระบวนการ” หรือตามท่ีเรียกกันท่ัวไปวา“ถอดประสบการณ” ซึ่งในตัวของมันก็เปนองค
ความรูอีกประเภทหนึ่งท่ีสําคัญมากเชนกันถาบริบทของการใชวิธีการคือตองการสรางศักยภาพใหกับคนท่ี
อยูกับปญหาในชุมชน และ 3) เปนเรื่องของ“กระบวนการเรียนรู” การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมี
องคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ เปนกระบวนการเรียนรูจากการทบทวนวรรณกรรมพอจะ
สังเคราะหไดวาเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของนักวิชาการนักพัฒนาและชาวบานผานการวิเคราะห
ปญหาการวางแผนการปฏิบัติการและการติดตามผล

ดวยเหตุนี้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจึงไดถูกนําไปใชในหลายบริบท อาทิ ในองคกร ใน
โรงเรียน โดยเฉพาะในชุมชน โดยมุงเนนกระบวนการท่ีชุมชนเปนเจาของ สรางทฤษฎี หาทางแกปญหาของ
ตนเองและผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมรับรูความจริง ซึมซับความรู วิธีคิดและในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ
ทํางานวิจัยใชการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder)โดยผูวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการและ
จุดเนนของการวิจัยได (Mikkelsen, 1995)

แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับ Wadsworrth (1998 อางใน โสมสกาว  เพชรานนท, 2546) ท่ี
กลาวถึง กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมวาเปนรูปแบบหนึ่งในวิธีวิทยาการวิจัยซึ่งเนน
กระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางผูวิจัยและสมาชิกชุมชนอยางเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะไดรับทราบขอเท็จจริงของ
ชุมชนโดยเนนการยอมรับหรือเห็นพองจากชุมชน ในการกําหนดปญหา การเลือกปฏิบัติใดๆ ก็ตามจะเริ่ม
มาจากคนในชุมชน ดังนั้นกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจึงเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ท่ีใชการจัดการใหสมาชิกชุมชนมีสวนรวมใหมากท่ีสุด ท้ังนี้คนในชุมชนตองมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม
วางแผนและตัดสินใจท่ีจะรวมในกิจกรรม รวมท้ังรูปแบบการจัดกิจกรรมตองสอดคลองกับสภาพความ
เปนอยู ปญหาและความตองการของชุมชน การวิจัยนี้จึงเปนการผสมผสานระหวางความรูเชิงทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีของนักวิจัยกับความตองการและภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งนําไปสูการเกิดองคความรู ความตระหนัก
และการปฏิบัติในกลุมประชากรเปาหมายเพ่ือนําความรูท่ีเกิดข้ึนไปชวยแกปญหาในชุมชน (สิทธิณัฐ  ประ
พุทธนิติสาร, 2546)

ดังนั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจึงเปนกระบวนการท่ีผูวิจัยไดเลือกกิจกรรมอยางใด
อยางหนึ่งท่ีเห็นวาเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของคนในชุมชนและสอดรับกับสภาพปญหาจริงท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ภายหลังดําเนินการทดลองปฏิบัติและประเมินดูความเหมาะสมในความเปนจริง ควบคุม
แนวทางปฏิบัติการ แลวนําผลมาปรับปรุงปฏิบัติการเพ่ือนําไปทดลองใชใหมจนกวาจะไดผลเปนท่ีพอใจ
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แลวจึงนําไปใชและเผยแพร โดยในทุกกระบวนการหรือทุกข้ันตอนของการดําเนินการนั้นอาศัยการมีสวน
รวมของคนในชุมชนเปนสําคัญ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทุนทางสังคม และการใชทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาและ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน พบวา ทุนทางสังคมของชุมชนมีความเก่ียวพันกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและ
สามารถนํามาตอยอดเพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางมากมาย เชน ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียวอยางยัง
ยืนของชุมชนทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (สุวรรณฤทธิ์ วงศชะอุม, 2553: 47-59)
นอกจากนี้ยังพบอีกวา ทุนทางสังคม สามารถนํามาบูรณาการภายใตกลไกความรวมมือในการแกไขปญหา
และฟนฟูใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสรางความสันติสุข ท้ังนี้เนื่องจากทุนทางสังคมชวยสนับสนุนและ
เปนตาขายรองรับทางสังคมท่ีมีประสิทธิภาพและเปนกลไกในการขับเคลื่อนเพ่ือรองรับการพัฒนาและแกไข
ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการนําทุนทางสังคม
เปนจุดเริ่มตนและพัฒนาไปสูการชวยใหชุมชนเกิดพลังในการขับเคลื่อนงานและแกไขปญหาท่ีมีอยูในชุมชน
ภายใตการหนุนเสริมของหนวยงานภาครัฐและสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ (สุนทร  นนทเกษ, 2559) และ
สอดคลองกับงานวิจัยของอุทิศ  ทาหอม และคณะ (2558) ท่ีพบวา ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินสามารถนํามาใชเพ่ือสรางการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน
ไดท้ังในรูปแบบของการจัดการน้ํา การสรางจิตรสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การสรางธนาคารปุยหมักและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พรอมมีขอเสนอแนะวา ทุนทาง
วัฒนธรรมเปนทรัพยากรท่ีสะสมอยูในระบบความคิด ความเชื่อ คานิยม วัตถุสิ่งของ รวมไปถึงแนวทางการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนบานตามาท่ีชาวบานเขาไปมีสวนรวมและชวยกันสืบทอด และนําความรูเผยแพร ให
คนรุนหลังไดนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไปใชในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน สวน
การศึกษาของวุฒิชาติ ทองศรี และคณะ (2556 และ 2557) ท่ีพบวา การใชทุนทางสังคม และทุน
วัฒนธรรมท่ีมีอยูในชุมชนสามารถนํามาปรับใชในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดจริง และได
นําเสนอแนวทางในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยชุมชนนั้นชุมชนไมสามารถพ่ึงพาระบบการ
ดําเนินงานของภาครัฐเพียงดานเดียวได หากแตชุมชน จําเปนตองสรางกระบวนการภายในชุมชนโดย
การบูรณาการระบบการ ดําเนินงานภายในชุมชนคือ ระบบการสั่งการของผูนําทางการในชุมชน และระบบ
ประเพณี วัฒนธรรมชุมชนเขาดวยกัน โดยใชกระบวนการการมีสวนรวมของคนในชุมชน ระบบผูนําทางการ
จําเปนตองใชบทบาท ของผูนําในชุมชนเปนตัวเชื่อมประสานท้ังคนในชุมชน และนโยบาย ภาครัฐใหกับคน
ในชุมชนไดรบัทราบ แลวนํามาบูรณาการกับระบบวัฒนธรรมชุมชนภายในใหสามารถสรางรูปแบบกิจกรรม
ในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดได ซึ่งระบบวัฒนธรรมชุมชนท่ีสามารถนํามาสรางแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดนั้น จําเปนตองอาศัยเครือขายทางสังคม การพ่ึงพาอาศัย การมี
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ปฏิสัมพันธทางสังคม และการติดตอสื่อสารโดยสวนมากจะยังคงอยูในกลุมระบบเครือญาติ ระบบผูนําทาง
ธรรมชาติ ผูอาวุโสในชุมชน และวัฒนธรรมความเชื่อของคนในชุมชน

นอกจากนี้ การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับมูลเหตุท่ีทําใหคนเลนหรือติดการพนัน สามารถ
สรุปไดดังนี้ (ฐาจุฑา  สมประสงค, 2542; ธนวรรณ  ไพนุพงศ, 2544; พินิต  วงษยี่กุล, 2544 และเสริน
ปุณณะหิตานนท, 2531) 1) อยากร่ํารวย 2) เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน 3) เปนการเสี่ยงโชคทําใหเกิด
ความรูสึกตื่นเตนเราใจ 4) การสรางแรงจูงใจเก่ียวกับรางวัลท่ีจะไดรับ 5) การเขาถึงการพนันของประชาชน
ทําไดงาย และ 6) การชักจูงจากเพ่ือน หรือคนรูจัก

สวนผลกระทบทางลบท่ีเกิดจากการติดการพนัน พบวา คนท่ีเลนการพนันสวนใหญจะยิ่งจนลง
การพนันทําใหเกิดความขัดแยงเกิดข้ึนในชุมชน และไมสงเสริมความสามัคคีในชุมชน (ฐาจุฑา  สมประสงค,
2542) สําหรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาชนเม่ือเขาไปพัวพันกับการพนันนั้น จากการศึกษาของ
คงกริษ เล็กศรีนาค (2555: 132-146) ท่ีกลาวถึงผลกระทบของการเลนการพนันของเยาวชนวา ทําให
สูญเสียความม่ันใจ เกิดความเครียด ความสัมพันธกับครอบครัวและสังคม ไดแก การโกหกคนในครอบครัว
เพ่ือการไปเลนพนัน การทะเลาะกับคนในครอบครัวเพราะการพนัน การขโมยเงินของคนในครอบครัว
เพราะผลจากการพนันและตองกูยืมเงินมาเพ่ือการพนัน ผลลัพธดานพฤติกรรมเด็กเกเรและการศึกษาของ
เยาวชน ไดแก การขาดเรียนเพราะไปเลนการพนัน การเสียสมาธิหรือหลับในระหวางเรียน ผลการเรียน
ตกต่ํา สุดทายนําไปสูการถูกจับกุม การติดยาเสพติด หรือเขาสูกระบวนการคายาเสพติด ดื่มสุรา หรือ
สิ่งเสพติดอ่ืนๆ

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของขางตน สะทอนใหเห็นถึงพิษภัยของปญหาการติดการพนัน โดยเฉพาะใน
เด็กและเยาวชน ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศ และแสดงใหเห็นผลลัพธอยาง
เปนรูปธรรมของความสําคัญของทุนทางสังคมหรือทุนชุมชน ซึ่งถือวาเปนตนทุนท่ีทรงพลังท่ีชุมชนสามารถ
นํามาบูรณาการเพ่ือใชในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนไดเปนอยางดี
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ผูวิจัยนําแนวคิดทฤษฎีตางๆท่ีเก่ียวของ ไดแก แนวคิดเก่ียวกับการพนัน แนวคิดเก่ียวกับเด็กและ
เยาวชน แนวคิดเก่ียวกับทุนทางสังคม แนวคิดเก่ียวกับแผนแมบทชุมชน และแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาวขางตน เปนฐานคิดในการ
กําหนดกรอบแนวคิดในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษา“กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนแบบพหุภาคีเพื่อการ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน”โดยมีองคประกอบหลัก 3 ดาน ดังนี้

1. การศึกษากระบวนการพัฒนาของการมีสวนรวมของชุมชน จะตองศึกษาตั้งแตกระบวนการกอ
เกิดของการมีสวนรวม การขยายตัว ตลอดจนการดํารงอยูของของการมีสวนรวม เปนการศึกษา
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในหนวยของสังคมเพ่ือปรับสถานภาพทางอํานาจของคนในระบบ
โครงสรางอํานาจท่ีดํารงอยูใหสูงข้ึนเพ่ือเปนการรวมพลังของคนจํานวนหนึ่งเพ่ือการแกไขปญหาท่ีประสบ
อยูหรือรวมกันกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหไดรับประโยชนตามท่ีตองการ มีการกําหนดเปาหมายและการ
ดําเนินการรวมกัน ซึ่งการรวมมือกันทําใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนและตอรองเพ่ือการแกไขปญหาท่ีชุมชน
เผชิญอยูใหหมดไป ท้ังนี้เพ่ือเอ้ือตอความสามารถในการแกปญหาใหกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในกระบวนการพัฒนาของการมีสวนรวมของชุมชนไดยึดหลักการท่ีสําคัญ คือ กระบวนการมีสวน
รวมตั้งแตการคนหาปญหาหรือความตองการ การวางแผนและจัดลําดับความสําคัญ การดําเนินงาน การ
กระจายผลประโยชนอยางเทาเทียมและการติดตามประเมินผล และการมีสวนรวมมีกระบวนการขยายผล
และสามารถดํารงอยู มีการบริหารจัดการอยางตอเนื่องและสามารถพัฒนาศักยภาพของการมีสวนรวม เพ่ือ
แกปญหาตางๆ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมจนชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได โดยใน
การศึกษาดังกลาวใชแนวคิดการกอเกิดหรือกอรูปเพ่ือพัฒนาเปนแนวคิดท่ีใหความสําคัญกับการศึกษาถึง
พลวัตของการมีสวนรวมในชุมชนในเชิงพัฒนาการทางประวัติศาสตร การศึกษาดังกลาวทําใหเขาใจถึง
ลักษณะเฉพาะและเห็นพลังตางของชุมชนเพ่ือตอบสนองหรือมีบทบาทในการแกปญหาของชุมชน โดยมี
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันทางสังคมตางๆ ในชุมชนทําหนาท่ีสนับสนุนและเชื่อมประสานกัน
อยางเหมาะสมลงตัวภายใตวัฒนธรรมหรือบริบทชุมชนและพัฒนาศักยภาพของการมีสวนรวมใหมีความ
เขมแข็งบรรลุสูการพ่ึงตนเองของชุมชนในท่ีสุด

2. การศึกษาปจจัยและเงื่อนไขท่ีชวยเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชนใหสามารถ
รวมกันแกปญหาและทําใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนและตอรองเพ่ือการแกไขปญหาท่ีชุมชนเผชิญอยูให
หมดไปไดนั้นจะพิจารณาท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยปจจัยภายในจะพิจารณาจาก
ความสัมพันธทางสังคมของชุมชนปจจัยดานผูนําชุมชนและคณะกรรมบริหารองคกรชุมชน ปจจัยดาน
สมาชิกและกระบวนการมีสวนรวมในองคกร ปจจัยดานกระบวนการพัฒนาและกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ปจจัยดานการสรางเครือขาย ในสวนปจจัยภายนอกพิจารณาจากการไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจาก
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ภายนอกชุมชนท้ังดนงบประมาณ ดานวิชาการและบุคลากร ตลอดจนแนวนโยบายของภาครัฐหรือกระแส
แนวคิดจากภายนอก

3. การศึกษาการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนอยางยั่งยืนโดย
กระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคี จะเนนไปท่ีการรวมกันระดมความคิดของทุกภาคสวนเพ่ือรวมกันหา
แนวทางในการสรางโครงการหรือกิจกรรม โดยเริ่มตนท่ีการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพนัน และเด็กและ
เยาวชน เพ่ือมุงทําความเขาใจเก่ียวกับโทษและพิษภัยของการเลนการพนันท่ีจะมีผลท้ังตอตัวเด็กและ
เยาวชน และการพัฒนาโดยภาพรวมของชุมชนเอง และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การทําความเขาใจเก่ียวกับ
พฤติกรรมตามชวงวัยของเด็กและเยาวชน และแนวคิดเก่ียวกับทุนทางสังคม ซึ่งถือวาเปนทุนของชุมชนท่ี
สามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือการจัดการกับปญหาและการพัฒนาชุมชนไดแลวนําโครงการท่ีรวมกันสราง
ข้ึนมาไปดําเนินการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตอไป จนนําไปสูการ
แกปญหาไดอยางแทจริง

กรอบแนวคิดขางตน เปนเพียงแนวทางในการศึกษาในพ้ืนท่ีเทานั้น อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตาม
สภาพความเปนจริงของแตละพ้ืนท่ีท่ีศึกษาทางกายภาพ ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเมือง
จากภายนอกชุมชน เปนตน

จากขอสรุปท่ีกลาวมาในขางตนสามารถแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยได ดังนี้
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

บริบทชุมชน
 สถานการณปญหาการเลนการ

พนันของเด็กและเยาวชน
 ความตองการในการแกไขปญหา
 ศักยภาพและความพรอมของ

ชุมชน

ทุนทางสังคม/ทุนชมุชน
 ทุนมนุษย
 ทุนวัฒนธรรมประเพณี
 ทุนกายภาพ
 ทุนธรรมชาติ

การสรางกระบวนการมีสวนรวม

ภาครัฐ
ภาครัฐสวนกลาง: สถานีตํารวจภูธรอาํเภอพนมทวน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํานกังานพัฒนาชุมชน
ภาครัฐสวนทองถิ่น:อบต.หนองโรง

สถาบันทางสังคมอืน่ๆ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียน กศน. มหาวิทยาลัย
สถาบันทางศาสนา: วัด สํานกัสงค
อื่นๆ เชน เครือขายปาชุมชน

ภาคประชาชน/ชุมชน
แกนนําชุมชน สมาชิกชุมชน ผูอาวุโส ปราชญ
ชาวบาน ผูรู กลุมสตรี เยาวชน คณะกรรมการปา
ชุมชน

ภาคเอกชน
องคกรธุรกิจที่ประกอบการในพื้นที่ เชน โรงงาน
อุตสาหกรรม รานคา รานอาหาร

กระบวนการ/ข้ันตอน
การมีสวนรวม

บทบาทท่ีเหมาะสมของ
ภาคสวนท่ีเก่ียวของ

ปจจัยและเง่ือนไขแหง
ความสําเร็จ

รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือการปองกนัและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
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บทที่ 3

วิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในชุมชนกรณีศึกษา เพ่ือมุงคนหารูปแบบ
การมีสวนรวมของชุมชนแบบพหุภาคีเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
ผานทุนทางสังคม โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกอเกิดของการมีสวนรวม การขยายตัว ตลอดจนการดํารงอยู
ของการมีสวนรวม ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จและเงื่อนไขของการมีสวนรวม บทบาทท่ีเหมาะสมของแตละ
ภาคีท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ และข้ันตอนการดําเนินการตาม
ประเด็นปญหาท่ีเปนความตองการของชุมชน

ผูวิจัยไดแบงข้ันตอนการวิจัยตามรูปแบบและกระบวนการมีสวนรวม ตลอดจนเงื่อนไขในการมีสวน
รวมของชุมชนออกเปน 3 ระยะดังนี้

ระยะท่ี 1 การเตรียมความพรอม ศึกษาสภาพบริบททางสังคมเบื้องตนของชุมชน สถานการณ
ดานปญหาเด็กและเยาวชนเลนการพนันและระดับความรุนแรง และความรวมมือของชุมชนในการทํา
กิจกรรมตางๆ แลวประมวลขอมูลท่ีไดเพ่ือสรางเกณฑในการเลือกพ้ืนท่ีศึกษา

ระยะท่ี 2 การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สรางความสัมพันธกับชุมชน ชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการวิจัย คนหาทีมวิจัยในชุมชน วิเคราะหบริบทชุมชน คนหาปญหา เหตุของปญหา จัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาและความตองการของชุมชน คนหาภาคีการหนุนเสริม วิเคราะหศักยภาพและทุน
สังคมของชุมชน พัฒนา ศึกษาและติดตามผลแผนการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและ
เยาวชนผานทุนทางสังคมแบบมีสวนรวม

ระยะท่ี 3 การสรุปบทเรียน สังเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนแบบพหุภาคีในการ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม

หัวใจของงานวิจัยนี้ คือ ชาวบานไดศึกษาขอมูลดวยตนเองและเห็นเสนทางการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน กระตุนใหชาวบานมีความตื่นตัวมากข้ึนในการเขามารวมมือกันวางแผนการพัฒนาและการปองกัน
และแกไขปญหาดวยตนเอง นับเปนจุดเริ่มตนของการทํางานท่ีเปนระบบ มีการนําขอมูลและความรูของ
ทองถ่ินมาพัฒนาทองถ่ินของตนเองใหดียิ่งข้ึนไป
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ภาพท่ี 2 กรอบวิธีการวิจัย

 สรางความสัมพันธกับชุมชนและกลุมเปาหมาย

 บริบทชุมชนเหตุการณสําคัญ

ศึกษาบริบททั่วไปของชุมชน: ชุมชน
หนองโรงอําเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี

ระยะท่ี 2
การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

 ชุดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกบัปญหาและสาเหตุ ผลกระทบ ระดับ
ความรุนแรงจัดลําดับความสําคัญและรวมกันเลือกปญหา และ
คนหาภาคีหนุนเสริม

 แผนการพัฒนาเดก็และเยาวชนฯ: กําหนดนโยบายและวัตถุประสงค
ของแผน กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงานตลอดจน
กําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่จะใช

 ขับเคล่ือนงานแบบสวนรวมผานทุนวัฒนธรรม และสนับสนุน
ทรัพยากร วัสดุอุปกรณและแรงงาน หรือเขารวมบริหารงาน
ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก

 รับและประเมินผลประโยชนจากการพฒันา

รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อการรูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อการปองกันและแกไขปองกันและแกไข
ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม//ทุทุนนชุชุมมชชนน

วิเคราะหสภาพปญหา ศักยภาพ
และทุนทางสังคมของชุมชน

 ฐานขอมูลศักยภาพความพรอมและทุนทางสังคมของชุมชน

 ประเมินผลการพัฒนาชุมชนเขารวมประเมินวา การพัฒนา
สําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด

ระยะท่ี 3
การสรุปบทเรียน/สะทอนผล

 ศึกษาขอมูลเบื้องตนชุมชน สถานการณปญหาระยะท่ี 1
การเตรียมความพรอม

 สรางเกณฑการเลือกพ้ืนท่ีวิจัย

การขับเคลื่อนแบบมีสวนรวม

 จัดเวทีคืนขอมูล สะทอนผลวิจัยและรับฟงขอเสนอแนะ
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พื้นท่ีวิจัย
ผูวิจัยเลือกพ้ืนท่ีศึกษาแบบเจาะจงเพ่ือเปนกรณีศึกษา ไดแก ชุมชนหนองโรง ตําบลหนองโรง

อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ท้ังนี้เพราะชุมชนหนองโรงเปนชุมชนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับอิทธิพลของ
การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการ เนื่องจากเปนทางผานของเสนทางการ
ทองเท่ียวจึงทําใหมีนักทองเท่ียวหรือบุคคลจากนอกพ้ืนท่ีเขามายังพ้ืนท่ีจํานวนหนึ่ง และมีการพัฒนาระบบ
การสื่อสารไรสายรองรับนักทองเท่ียว ซึ่งอาจจะเปนมูลเหตุใหเด็กและเยาวชนในชุมชนเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ และเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมเขาสูเสนทางการพนันผานสังคมออนไลนจากเวปไซตตางๆ และ
เริ่มมีการรวมตัวของแกนนําชุมชนในการทํากิจกรรมตางๆในชุมชน ตลอดจนมีการทํางานรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีเปนอยางดี และมีปจจัยเชิงบริบทท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในการทํางานแบบมี
สวนรวมดังนั้นผลการศึกษาชุมชนดังกลาว ผูวิจัยคาดวาจะไดขอสรุปรวมกันในการหารูปแบบการมีสวนรวม
แบบพหุภาคีเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมอยาง
ยั่งยืน

นอกจากท่ีกลาวในขางตนเก่ียวกับเกณฑในการเลือกพ้ืนท่ีวิจัยแลว ตัวผูวิจัยยังมีความสัมพันธท่ีดี
กับชุมชนเปนระยะเวลากวา 10 ป เนื่องจากผูวิจัยและภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนไดใช
พ้ืนท่ีชุมชนหนองโรง ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีเปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการ
จัดการปาชุมชนอยางยั่งยืน การสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน และเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชน สําหรับนิสิต
ท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอก

ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลหลัก
ประชากร ไดแก ผูท่ีอาศัยอยูอยางถาวร และปรากฏชื่ออยูในทะเบียนราษฎรตําบลหนองโรง ท้ัง

17 หมูบาน รวมท้ังสิ้น 6,488 คน
ผูท่ีมีสวนรวมในการใหขอมูล
ผูใหขอมูลหลัก คือ กลุมคน ตัวแทนและบุคคลท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมในการปองกันและ

แกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมชุมชนพ้ืนท่ีศึกษาท่ีผูวิจัยเลือกแบบ
เจาะจง และใชเทคนิค Snowball ในการคนหาผูใหขอมูลท่ีสอดคลองกับประเด็นปญหาและขอมูลวิจัย ซึ่ง
ประกอบไปดวยผูนําชุมชน คือ กํานันตําบลหนองโรง ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล ปลัด อบ.ต. เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล ตัวแทนกลุมอาชีพ ตัวแทนกลุม
สตรี ตัวแทนกลุมเยาวชน ผูอาวุโส และผูรูของชุมชน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ชาวบานผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวแทนครูจากโรงเรียนในพ้ืนท่ี ตัวแทนอาจารยจากสถาบันการศึกษา คือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ตัวแทนภาคเอกชนท่ีทํางานในพ้ืนท่ี คือ
บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG)และตัวแทนภาครัฐบาลอ่ืนๆ คือ เจาหนาท่ีอนามัย รพ.สต.บานหลุม
หิน และเจาหนาท่ีจากกรมปาไม ตัวแทนสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ตัวแทนจากองคกรอิสระ คือ ตัวแทน
เครือขายเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เครือขายปาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เปนตน
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กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ในการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติตอการเลนการพนัน ไดแก

เด็กและเยาชน อายุระหวาง 12 – 18 ป ดวยการสุมอยางงาย จํานวน 84 คน จากจํานวนเด็กและเยาวชน
ท่ีมีอายุ 12-18 ป จํานวน 482 คน

กลุมตัวอยาง ในกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการเลน
การพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมแบบมีสวนรวมนั้น ผูวิจัยรวมกับทีมวิจัยชุมชนและภาคี
เครือขาย จะคัดเลือกตัวแทนและรับอาสาสมัครเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุอยูระหวาง 12-18 ป ท่ีอาศัยอยูใน
ชุมชน จํานวน 40 คน เขารวมกิจกรรมการขับเคลื่อน ตลอดจนการศึกษาผล การติดตามและประเมินผล
หลังการเขารวมกิจกรรม

บทบาทหนาท่ีของผูวิจัย
ผูวิจัยถือเปนผูท่ีมีแนวคิดทางวิชาการ มีความรูเชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจัย เนื่องจากเปนผูท่ี

เจริญเติบโตจากบริบทท่ีแตกตางจากพ้ืนท่ีท่ีศึกษาวิจัย รวมท้ังไมใชผูท่ีจะใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีศึกษาตลอดไป
ดังนั้นในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จึงถือวาผูวิจัยเปนคนนอกการศึกษาวิจัยนี้ ใชระเบียบวิธี
วิทยาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนของภาคประชาชน กับภาคีการ
พัฒนาตางๆในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคมการท่ีจะ
ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจ เขาใจความหมายและพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาของคนในชุมชน ผูวิจัยจึง
จําเปนตองสรางปฏิสัมพันธท่ีดีกับคนในชุมชนดวย ดังนั้นการรับรูถึงบทบาทหนาท่ีของผูวิจัยจึงมีผลตอ
พฤติกรรมการมีสวนรวม และพฤติกรรมการใหความหมายของผูใหขอมูลท่ีจะสงผลตอความนาเชื่อถือของ
ขอมูลนั้นเอง ซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยไดแสดงออกในบทบาทหนาท่ีท่ีหลากหลาย คือ “คุณอํานวย”
นักวิจัยในชุมชน อาจารย และสมาชิกคนหนึ่งในชุมชน (เปนลูก-หลานของผูใหญในชุมชน เปนนองของคน
วัยกลางคน เปนพ่ีของคนวัยหนุมสาวและเยาวชนในชุมชน)

เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัย เม่ือจําแนกตามประเภทของขอมูลท่ีเก็บผูวิจัยขอนําเสนอ ดังนี้
เครื่องมือวิจัย ท่ีใชเก็บขอมูลเก่ียวกับบริบทชุมชน สภาพปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน ทุน

ทางสังคมของชุมชน ประสบการณการแกไขปญหาการพนันแบบมีสวนรวมของชุมชน ไดแก
1. แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง เปนเครื่องมือท่ีใชกับวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับ

1.1 บริบทของชุมชนท่ีเอ้ือตอการเขาไปพัวพันกับการพนันของคนในชุมชนและเยาวชน
1.2 ปญหา มูลเหตุของปญหา ผลกระทบ ระดับความรุนแรงของปญหา และพฤติกรรมการ

ติดการพนันของเยาชน
1.3 ทุนทางสังคมท่ีโดดเดนของชุมชน
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1.4 ประสบการณการแกไขปญหาการพนันแบบมีสวนรวมของชุมชน โดยสรางข้ึนตามฐาน
คิดปจจัยท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมของชุมชนใน 3 ดาน คือ ดานบุคคล ดานการบริหารและดานโครงสรางชุมชน

โดยผูวิจัย และทีมวิจัยชุมชนรวมกันสรางข้ึนภายใตกรอบแนวคิดการวิจัยขางตน หลังจากนั้นนําแบบ
สัมภาษณท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา นําแบบสัมภาษณมาแกไขและ
นําไปใชในภาคสนาม และทําการแกไขปรับปรุงแบบสัมภาษณทุกครั้งท่ีใชเก็บขอมูลภาคสนาม เพ่ือใหเกิด
ความสอดคลองกับบริบทท่ีศึกษาและตอบคําถามการวิจัย แบบสัมภาษณท่ีปรับแกเพ่ิมเติมแลวจะมีการนํา
กลับไปสัมภาษณซ้ําเฉพาะขอมูลท่ียังไมสมบูรณ

2. ขอคําถามในเวทีระดมความคิดเห็น การจัดประชุมกลุมยอย และเวทีสะทอนคิดและรับฟง
ขอเสนอแนะ

3. แบบวัดระดับทัศนคติตอการเลนการพนันและพฤติกรรมการเลนการพนัน เพ่ือใชวัดระดับทัศนคติ
ตอการเลนการพนันของเยาวชนในชุมชน เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการดําเนินงาน โดยผูวิจัย และ
ทีมวิจัยชุมชนรวมกันสรางข้ึนเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบ
ของ Likert’s scale จํานวน 12 ขอ รวมท้ังไดสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลนการพนันดวย

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยนําเครื่องมือท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และเขาสูข้ันตอนการหาคุณภาพของเครื่องมือ เพ่ือหาคา IOC จากผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน และนําไปทดลองใชกับกลุมเยาวชนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง (นิสิตชั้นปท่ี 1) จํานวน 30 คน เพ่ือ
หาคาความเชื่อม่ันตอไป ผลการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยเปนดังนี้ แบบวัดระดับทัศนคติตอการเลนการ
พนันและพฤติกรรมการเลนการพนัน ไดคา IOC อยูระหวาง 0-67-1.00และคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.77

เครื่องมือวิจัย ท่ีใชเก็บขอมูลเก่ียวกับการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
1. แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจโทษและผลกระทบของการเลนการพนัน เปนแบบทดสอบชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ จากขอคําถามท่ีเปนลักษณะการกําหนดสถานการณจําลอง โดยผูวิจัย
และทีมวิจัยชุมชนรวมกันสรางข้ึน

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของเยาวชนท่ีมีตอกิจกรรมการขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหา
เยาวชนติดการพนันผานทุนทางวัฒนธรรม ท่ีผูวิจัย และทีมวิจัยชุมชนรวมกันสรางข้ึน เปนคําถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scaleจํานวน 40 ขอ

ท้ังนี้เครื่องมือเก็บขอมูลท้ัง 2 ชิ้น ซึ่งผูวิจัย และทีมวิจัยชุมชนรวมกันสรางข้ึนภายใตกรอบแนวคิด
การวิจัย หลังจากนั้นนําเครื่องมือท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และเขาสู
ข้ันตอนการหาคุณภาพของเครื่องมือ เพ่ือหาคา IOC จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน และนําไปทดลองใชกับ
กลุมเยาวชนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง (นิสิตชั้นปท่ี 1) จํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันตอไป ผลการหา
คุณภาพของเครื่องมือวิจัยเปนดังนี้
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 แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจโทษและผลกระทบของการเลนการพนันไดคา IOC อยู
ระหวาง 0-67-1.00มีระดับความยาก-งาย เทากับ 0.30-0.75 คาอํานาจการจําแนก เทากับ
0.20-0.80 คาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.69

 แบบสอบถามความพึงพอใจของเยาวชน ไดคา IOC อยูระหวาง 0-67-1.00และคาความ
เชื่อม่ัน เทากับ 0.89

นอกจากเครื่องมือวิจัยท้ัง 2 ชุด ท่ีนําเสนอขางตน ผูวิจัยยังไดมีเครื่องวิจัยท่ีใชเก็บขอมูลเสริม เพ่ือให
ขอมูลท่ีไดมีความถูกตองครบถวน ดังนี้

1. แบบสังเกตพฤติกรรมแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม ซึ่งจะใชเก็บขอมูลพฤติกรรมท้ังของผูให
ขอมูลหลัก และเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรมในระหวางการทํากิจกรรมตางๆ เชน การจัดเวทีระดมความคิด การ
ประชุมกลุมยอย เปนตน ตอลดจนใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลกับกลุมเยาวชนหลังรวมกิจกรรม

2. บันทึกภาคสนาม เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยใชในการบันทึกจากการสังเกตในภาคสนามและใชบันทึก
เสริมจากการสัมภาษณ บันทึกนี้จะชวยในการสภาพการณในภาคสนามท้ังทางกายภาพและชีวภาพ รวมถึง
บันทึกปรากฏการณในภาคสนามท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ โดยผูวิจัยจัดระบบการบันทึกภาคสนามออกเปน 3
สวน ไดแก บันทึกสั้น (jotted noted) บันทึกความคิดเห็นนักวิจัย (researcher inference notes) และ
บันทึกภาคสนาม (field noted)

3. เครื่องมือบันทึกเสียงและภาพเหตุการณ เปนเครื่องมือท่ีชวยใหการใชแบบสัมภาษณมีความ
สมบูรณมากข้ึนและการบันทึกภาคสนามมีความชัดเจนมากข้ึน

การเก็บรวบรวมขอมูล
เทคนิคการเก็บขอมูลในการวิจัย ประกอบดวย การวิเคราะหเอกสารและหลักฐานตางๆ ในชุมชน

(documentary analysis) การศึกษาประวัติศาสตรชุมชนจากคําบอกเลา (oral history) การเดินสํารวจ
สภาพแวดลอมในชุมชน (transect walk and guide field walk) การทําแผนท่ีชุมชนจากการสัมภาษณ
(community mapping) การสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (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
และบันทึกพฤติกรรมของผูใหขอมูลท่ีผูวิจัยอยูรวมในสถานการณนั้น เพ่ือการเก็บและรวบรวมขอมูลนี้จะ
ชวยใหเขาใจพฤติกรรมของผูใหขอมูลวาสอดคลองกันกับการใหสัมภาษณหรือรวมกิจกรรม รวมท้ังใช
เทคนิคการสนทนาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความตรงของขอมูลระหวางผูวิจัยและผูใหขอมูล โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ระยะท่ี 1 การเตรียมความพรอม
ผูวิจัยทําการศึกษา วิเคราะหบทเรียนแหงความสําเร็จจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําการสํารวจสภาพจริงและสัมภาษณแกนนําชุมชนเบื้องตนเก่ียวกับสถานการณปญหาการ
พนันในพ้ืนท่ีและความรวมมือของชุมชนในการทํากิจกรรมตางๆ  แลวประมวลขอมูลท่ีไดเพ่ือสรางเกณฑใน
การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา

ผูวิจัยเลือกพ้ืนท่ีศึกษาแบบเจาะจงเพ่ือเปนกรณีศึกษา ไดแก ชุมชนหนองโรง ตําบลหนองโรง
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ท้ังนี้เพราะชุมชนหนองโรงเปนชุมชนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับอิทธิพลของ
การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการ เนื่องจากเปนทางผานของเสนทางการ
ทองเท่ียว จึงทําใหมีนักทองเท่ียวหรือบุคคลจากนอกพ้ืนท่ีเขามายังพ้ืนท่ีจํานวนหนึ่ง และมีการพัฒนาระบบ
การสื่อสารไรสายรองรับนักทองเท่ียว ซึ่งอาจจะเปนมูลเหตุใหเด็กและเยาวชนในชุมชนเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ และเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมเขาสูเสนทางการพนันผานสังคมออนไลนจากเวปไซตตางๆ และ
เริ่มมีการรวมตัวของแกนนําชุมชนในการทํากิจกรรมตางๆในชุมชน ตลอดจนมีการทํางานรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีเปนอยางดี และมีปจจัยเชิงบริบทท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในการทํางานแบบมี
สวนรวม ดังนั้นผลการศึกษาชุมชนดังกลาว ผูวิจัยคาดวาจะไดขอสรุปรวมกันในการหารูปแบบการมีสวน
รวมแบบพหุภาคีเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม
อยางยั่งยืน

นอกจากท่ีกลาวในขางตนเก่ียวกับเกณฑในการเลือกพ้ืนท่ีวิจัยแลว ตัวผูวิจัยยังมีความสัมพันธท่ีดี
กับชุมชนเปนระยะเวลากวา 10 ป เนื่องจากผูวิจัยและภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนไดใช
พ้ืนท่ีชุมชนหนองโรง ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีเปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการ
จัดการปาชุมชนอยางยั่งยืน การสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน และเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชน สําหรับนิสิต
ท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอก

ระยะท่ี 2 การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ผูวิจัยทําการเลือกพ้ืนท่ีศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนดไวแลวลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาหารูปแบบการมีสวนรวม

แบบพหุภาคีเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม โดย
ดําเนินการ 6 ข้ันตอน ดังนี้

1. การเตรียมชุมชน ข้ันตอนนี้เปนการเตรียมความพรอมสูกระบวนการทํางานรวมกันและ
สามารถมีสวนรวมในการพัฒนา โดยมีแนวทางดังตอไปนี้

1.1 สรางความสัมพันธกับแกนนําชุมชนและกลุมเปาหมายอ่ืนๆ ในชุมชน เนื่องจากการวิจัยนี้
เปนการศึกษาการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในชุมชน ซึ่งตองมีความเชื่อถือและใหความรวมมือในการ
วิจัยอยางเต็มใจ จึงจะทําใหงานวิจัยประสบผลสําเร็จ โดยการทําหนังสือประสานงานและขอความรวมมือ
จากทางมหาวิทยาลัยถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล หลังจากนั้นผูวิจัยไดจัดประชุมเพ่ือแนะนําตัว
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นําเสนอรายละเอียดของโครงการวิจัยและปรึกษาหารือ กับนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง รอง
นายก ปลัด อบ.ต. เจาหนาท่ี สมาชิก อบ.ต. สมาชิกสภา แกนนําชุมชน และตัวแทนประชาชนในชุมชน ณ
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง

1.2 การติดตอประสานงานกับหนวยงานและภาคีท่ีเก่ียวของ เพ่ือขอความรวมมือจากท้ัง
เจาหนาท่ีภาครัฐและภาคีท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยสะพาน ตัวแทนกลุมอาชีพ
ตัวแทนกลุมสตรี ตัวแทนกลุมเยาวชน ผูอาวุโส และผูรูของชุมชน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ตัวแทนคณะกรรมการปาชุมชน บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG) และตัวแทนภาครัฐบาลอ่ืนๆ
คือ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เจาหนาท่ีอนามัย รพ.สต.บานหลุมหิน ตัวแทนสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน เจาหนาท่ีปาไมจังหวัด ตัวแทนจากองคกรอิสระ คือ ตัวแทนเครือขายเยาวชนจังหวัด
กาญจนบุรี เครือขายปาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเตรียมความพรอมของทีมและเนนการมีสวนรวมจาก
ทุกฝาย

1.3 ประชุมรวมระหวางนักวิจัยและภาคีตางๆ ท่ีกลาวในขางตน ณ ท่ีทําการปาชุมชนบานหวย
สะพานสามัคคี เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย การดําเนินการวิจัยภายในพ้ืนท่ีและขอความ
รวมมือจากชุมชนเพ่ือท่ีจะรวมกันในการวิเคราะหปญหา หาแนวทางการแกไขปญหา วางแผนการแกไข
ปญหา ลงมือปฏิบัติตามแผน ติดตามและประเมินผลรวมกัน

1.4 คนหาทีมวิจัยในพ้ืนท่ี โดยการขออาสาสมัครจากสมาชิกชุมชนเพ่ือเขารวมเปนทีมวิจัยใน
พ้ืนท่ี ซึ่งไดอาสาสมัครเขารวมเปนทีมวิจัยท่ีมาจากท้ัง ผูนําชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนกลุมสตรี
ตัวแทนเยาวชน ตัวแทนชาวบาน ครูโรงเรียนวัดหวยสะพาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
เจาหนาท่ีตํารวจจาก สภอ.พนมทวน และเจาหนาท่ีจาก รพ.สต.บานหลุมหิน ซึ่งในท่ีประชุมไดเสนอชื่อ
บุคคล 13 ทาน คือ

 นายสุวรรณวิชช  เปรมปรีดิ์นายก อบต.หนองโรง
 วาท่ีรอยโทนครินทร  ปรกแกว ปลัด อบต.หนองโรง
 นางบุญฑริก  แชมชอย รองปลัด อบต.หนองโรง
 นายนิยม สารีวงศ คณะกรรมการปาชุมชน/ปราชญชาวบาน/อสม.
 นายสวงชํานาญกําหนด คณะกรรมการปาชุมชน/ปราชญชาวบาน/อสม.
 นายอินทร  ไคลมี คณะกรรมการปาชุมชน/ปราชญชาวบาน/อสม.
 นางสมหมาย แกวประดิษฐตัวแทนกลุมสตร/ีคณะกรรมการปาชุมชน/ปราชญชาวบาน
 นางสายยุพิณ  สมพรมทิพย รพ.สต.บานหลุมหิน
 ดาบตํารวจชาครติ สมพรมทิพย  สภอ.พนมทวน
 คุณครูบุญธรรม  สารีวงศ ครูชํานาญการโรงเรียนวัดหวยสะพาน/แมเพลงเหยย
 นางสาวกรรณิการ  บุญธรรม ตัวแทนเด็กและเยาวชน
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 ตัวผูวิจัยและผูชวยนักวิจัย ทําหนาท่ีวิทยากรกระบวนการในการชวนคิดชวนคุยเพ่ือ
จัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการชุมชนบานหนองโรง

2. การวิเคราะหบริบทท่ัวไปชุมชน เปนการศึกษาประวัติชุมชน ลักษณะทางนิเวศวิทยาและดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคมวัฒนธรรม ดานการเมืองการปกครองในทองถ่ิน เหตุการณสําคัญๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
บริบทชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับการเกิดปญหาการพนัน โดยสามารถดําเนินการได 2 ลักษณะ ดังนี้

2.1 ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก ประชากร เศรษฐกิจ สถานท่ีตั้งชุมชนทางดานกายภาพ ใชการ
วิเคราะหเอกสารและหลักฐานจากหลายแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)เชน แผนแมบทชุมชน
เปนตน

2.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก ประวัติการกอตั้งชุมชน ขอมูลท่ัวไปดานสังคม วัฒนธรรม ความ
เชื่อ การเมืองการปกครองในทองถ่ิน เหตุการณสําคัญๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและมีอิทธิพลตอความคิด ความ
เชื่อและแนวทางการดํารงชีวิตในชุมชน บริบทชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับการเกิดปญหาการพนันไดจากการเก็บ
ขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณดวยตนเอง โดยใชแบบสัมภาษณชนิดก่ึงโครงสรางกับผูอาวุโส ผูนําชุมชน
บุคคลสําคัญและแกนนําชุมชนแบบเจาะลึก จํานวน 15 คน รวมกับการสังเกต การสัมภาษณกลุมและการ
ลงพ้ืนท่ีสํารวจชุมชน

สวนขอมูลเก่ียวกับการรวมมือกันของชุมชนและภาคสวนตางๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชน ความตองการการสนับสนุนหรือบริการ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ไดจากการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกในกลุมผูนําชุมชนและตัวแทนจากภาคสวนตางๆ

3. การคนหาปญหา เหตุของปญหา ผลกระทบ และคนหาภาคีหนุนเสริม โดยรวมคนหาปญหา
และสาเหตุของปญหาท่ีพบท้ังหมดในชุมชน จัดลําดับความสําคัญและความตองการและรวมกันเลือกปญหา
ท่ีชุมชนมีศักยภาพและความพรอมหรือชุมชนมีความตองการในการแกไขภายใตความรวมมือของภาคีการ
พัฒนามาหนึ่งปญหา เพ่ือนําไปวิเคราะหเชิงลึกเก่ียวกับสถานภาพปจจุบันของปญหาหรือความตองการ
และรวมกันวางแผนและดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวตอไป โดยการประยุกตใชเทคนิคการประชุมแบบมี
สวนรวมอยางสรางสรรค (Appreciation Influence Control: AIC) เพ่ือระดมสมองคนหาปญหา
จัดลําดับความสําคัญของปญหา คนหาสาเหตุ รวมกันเลือกปญหา และคนหาภาคีหนุนเสริม และทําใหเกิด
ความเขาใจและรับทราบสภาพปญหา ขีดจํากัดความตองการและศักยภาพของชุมชน ตลอดจนทราบแนว
ทางการของความชวยเหลือจากภาคีการพัฒนาเพ่ือหนุนเสริมดวย โดยผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษาปญหา
ของชุมชน กับแกนนําชุมชน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผูสูงอายุ ตัวแทนเยาวชน และตัวแทนจากหนวยงาน
ภาคีตางๆ คือ ตัวแทนครูจากโรงเรียน เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหลุมหิน ตัวแทนจาก
คณะกรรมการปาชุมชน บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG) ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
จํานวน 60 คน ในวันท่ี 23 – 24 พฤษภาคม 2560 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง และท่ี
ทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี เปดโอกาสใหผูรวมเวทีซักถามประเด็นสงสัย และใหขอมูลเพ่ิมเติม
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นอกจากนี้ผูวิจัยและทีมวิจัยชุมชนยังไดเก็บขอมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับทัศนคติ และพฤติกรรมการ
เลนการพนันของเด็กและเยาวชน และเจาะลึกไปท่ีการเลนพนันฟุตบอล โดยการสอบถามดวย
แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีเปนเด็กและเยาวชน อายุระหวาง 12 – 18 ป ดวยการสุมอยางงาย จํานวน
84 คน จากจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุ 12-18 ป จํานวน 482 คน

จากนั้นจึงทําหนังสือเชิญภาคีการพัฒนาท่ีคาดวาจะสามารถหนุนเสริมกิจกรรมในชุมชน แลวจัด
ประชุมชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม นําเสนอขอมูลสรุปสภาพปญหาปจจุบันท่ีพบท้ังหมดในชุมชน ปญหา
และ อุปสรรค ผลกระทบและความตองการของชุมชน พรอมรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับฟงขอเสนอแนะ
ในการทํางานจากภาคีหนุนเสริม เพ่ือรวมกันแกไขปญหาอยางจริงจัง

4. การวิเคราะหศักยภาพ และทุนทางสังคมของชุมชนท่ีเอ้ือตอการทํางานแบบมีสวนรวมเพ่ือ
การปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม โดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม (Participatory Rural Appraisal: PRA) โดยการลงพ้ืนท่ีสํารวจรวมกันและ
จัดเวทีระดมความคิดรวมกับผูนําชุมชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน
แกนนํา คณะกรรมการกลุมตางๆ ในชุมชน ตัวแทนชาวบาน ผูอาวุโสของชุมชน ตัวแทนครู ตัวแทน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 60 คน ณ ท่ีทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี เพ่ือ
รวมกันวิเคราะหประเมินศักยภาพ และทุนทางสังคมของชุมชนท่ีเอ้ือตอการทํางานแบบมีสวนรวม ประเมิน
ศักยภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต และวิเคราะหศักยภาพของชุมชนหนองโรง
ในการทํางานแบบมีสวนรวม หากตองการดําเนินการไปสูความยั่งยืนจําเปนตองการการหนุนเสริมดาน
ใดบางและจากหนวยงานไหน รวมกับการทํา SWOT เพ่ือรวมกันวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคของชุมชน

เม่ือไดขอมูลดังท่ีกลาวมาในขางตนแลว นําขอมูลท่ีไดมารวมกันวิเคราะหโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน ภาคีการพัฒนา (นักวิจัย)และผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม แลวจัดทําเปนฐานขอมูลศักยภาพและทุน
ทางสังคมของชุมชน พรอมนําเสนอขอมูลท้ังหมดแกชุมชนและผูท่ีสวนเก่ียวของเพ่ือรับทราบ

5. การวางแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนําขอมูลท้ังหมดในข้ันตอนท่ี 1-4 มาสรางเปนแผนการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรงเชิงบูรณาการ เพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันผานทุนทางสังคม ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้

5.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับทีมวิจัยในพ้ืนท่ี ตัวแทนชาวบานรวมกับภาคีการ
พัฒนาท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ ณ ท่ีทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี
จํานวน 2 วัน เพ่ือรวมกันสราง “แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรงเชิงบูรณาการ
ผานทุนทางสังคม” กําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของแผน โครงการหรืองาน กรอบงาน วิธีการ
ปฏิบัติงาน ทรัพยากรและแหลงทรัพยากรท่ีจะใชผูรับผิดชอบและบทบาทหนาท่ี ตัวดัชนีชี้วัดและผลสัมฤทธิ์
ข้ันสุดทายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ในข้ันตอนนี้จะทําใหทราบแนวทาง กลวิธีการแกไขปญหาโดยชุมชนและภาคี
การพัฒนารวมกันคิดข้ึนมาเอง ทราบบทบาทท่ีชัดเจนของแตละภาคีการพัฒนา
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5.2 จัดเวทีนําเสนอรายละเอียดตางๆ ของแผนฯ ทําประชาพิจารณและลงประชามติ เพ่ือนํา
แผนแมบทดังกลาวไปใชดําเนินงานไดจริง โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง เปนประธานใน
การทําประชาพิจารณและลงประชามติ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง ซึ่งมีชาวบานเขา
รวมรับฟงรายละเอียด เสนอแนะและลงประชามติแผนแมบทการจัดการปาชุมชนบานพุเตย จํานวนท้ังสิ้น
60 คน

5.3 จัดประชุมกลุมยอยกับทีมวิจัยในพ้ืนท่ี รวมกับตัวแทนชาวบาน และตัวแทนภาคีการพัฒนา
เพ่ือรวมกันจัดทําโครงการการแกไขปญหาฯ ใหสอดคลองกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน และการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน โดยท่ี
ประชุมมีความเห็นรวมกันท่ีจะจัดทําโครงการท่ีเก่ียวของกับการสรางกลุมเด็กและเยาวชนใหมีความ
ตระหนักและรูเทาทันพิษภัยของการเลนการพนัน รวมท้ังตระหนักถึงบทบาทของตนเองตอการพัฒนา
ชุมชน โดยใชชื่อโครงการ คายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน มีแนวคิดหลักในการดําเนินการ
คือ การบูรณาการทุนชุมชนไดแก ทุนมนุษย คือ ผูรู ปราชญชุมชน ทุนภูมิปญญา ทุนวัฒนธรรม และทุน
ทรัพยากร คือ ปาชุมชน เพ่ือจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง ใหมีความ
ตระหนักรูและหางไกลจากการเลนการพนัน

5.4 หลังจากท่ีไดโครงการการขับเคลื่อนกลุมพลังเยาวชนฯ โครงการ คายเยาวชน...รักษพง
ไพร หางไกลการพนัน ก็จะรวมกันในการจัดทําแผนปฏิบัติการหรือโครงการยอยตางๆ โดยประชุมกลุม
ดวยการประยุกตใชเทคนิคการประชุมแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรคในทีมวิจัยในพ้ืนท่ี รวมกับกลุมแกนนํา
ชุมชน ตัวแทนชาวบาน และตัวแทนภาคีการพัฒนาตางๆ รวมกันกําหนดแผนปฏิบัติการ โดยในแผนปฏิบัติ
การจะประกอบดวยโครงการยอยหรือกิจกรรม กลวิธีในการดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ งบประมาณทรัพยากร ความสามารถของชุมชน ความตองการของชุมชนและการหนุนเสริม
จากภาคีท่ีชัดเจน

6. การขับเคลื่อนแบบมีสวนรวม ในข้ันตอนนี้เปนการนําเอาแผนปฏิบัติการของโครงการ
ขับเคลื่อนกลุมพลังเยาวชนฯ ท่ีรวมกันกําหนดอยางชัดเจนแลวมาปฏิบัติจริงตามแผนการท่ีไดกําหนดไว
ทางผูวิจัย ชุมชนและภาคีการพัฒนาอาจมีสวนรวมในการสนับสนุนในดานตางๆ ท่ีผูเขารวมโครงการ
ตองการ ในหลายลักษณะ เชน สนับสนุนทรัพยากร วัสดุอุปกรณและแรงงาน เขารวมบริหารงาน
ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอกเปนตน

โดยลักษณะของกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนกลุมพลังเยาวชนฯ จะเปนกิจกรรมคายเยาวชน ซึ่ง
ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาไว คือ 2 วัน สวนรูปแบบของกิจกรรมจะใชกระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบ
และหลังจากท่ีเยาวชนรวมกิจกรรมคายฯ แลว ทางผูวิจัย ทีมวิจัยชุมชน และภาคีท่ีเก่ียวของจะเปดโอกาส
ใหแกนนําเยาวชนรวมกันคิดและวางแผนในการทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพใหกับเยาวชน และเปน
กิจกรรมท่ีเยาวชนไดแสดงศักยภาพของตนเองออกมา
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การปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการขับเคลื่อนกลุมพลังเยาวชนฯ โครงการ คายเยาวชน...รักษพง
ไพร หางไกลการพนัน ในการดําเนินการสามารถแบงได 3 ข้ันตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้

ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผน (Planning) ในการเตรียมการพัฒนากิจกรรมโครงการคาย
เยาวชนชุมชนบานหนองโรงทีมวิจัยทําหนังสือเชิญคณะครูจากโรงเรียนวัดหวยสะพาน แกนนําชุมชน
ตัวแทนเยาวชน ปราชญชาวบาน คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนชุมชนและผูเก่ียวของเขารวมประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําโครงการคายเยาวชน และรายละเอียดการจัดการ
คายเยาวชน ณ ท่ีทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี จํานวน 1 ครั้ง

ขณะเดียวกันผูวิจัยไดศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการพนัน โทษและพิษภัยของการพนัน
แนวทางการปองกันแกไขการเลนการพนัน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดคายพักแรม หลักการเปน
วิทยากรนําชมสถานท่ี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางกิจกรรมคายเยาวชน

เม่ือไดขอมูลเบื้องตน ทีมวิจัยไดทําใบสมัครเขารวมกิจกรรม ซึ่งในใบสมัครจะมีขอมูล
เบื้องตนของเด็กและเยาวชน เชน กีฬาท่ีชอบเลน กิจกรรมยามวาง เปนตน เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู พรอมแบบสอบถามเก่ียวกับความตองการในการเขาคาย (Training Need
Assessment) นําไปสอบถามเด็กและเยาวชน ผานสมาชิกสภาตําบลท้ัง 17 หมูบาน และจัดประชุมหารือ
กับแกนนําชุมชนตัวแทนเยาวชน ปราชญชาวบาน คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนชุมชนและผูเก่ียวของ
เขาเพ่ือสํารวจความคิดเห็นและความตองการในการจัดคายเยาวชน สําหรับเปนแนวทางประกอบรวมกับ
ขอมูลดานการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน หลักการเปนวิทยากรนําชม
สถานท่ีกําหนดเปนโครงสรางและองคประกอบของโครงการคายเยาวชน

ข้ันตอนท่ี 2 ปฏิบัติการ (Action) ประกอบดวย 2 ข้ันตอนยอย ดังนี้
พัฒนาหลักสูตรโครงการคายเยาวชนผูวิจัยและทีมวิจัยชุมชนประมวลขอมูลท่ีไดรับจาก

ข้ันตอนท่ี 1 มาใชเปนแนวทางการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมกับแกนนําชุมชน ตัวแทนเยาวชน ปราชญ
ชาวบาน คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนชุมชนและผูเก่ียวของเขา จํานวน 15 คน เพ่ือสรางหลักสูตรคาย
เยาวชนชุมชนบานหนองโรง ภายใตชื่อ “โครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน” ท่ี
ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ 1) วัตถุประสงค 2) ความคิดรวบยอด 3) กิจกรรมการเรียนรู และ4)
การวัดและประเมินผล

จัดทําโครงการ เอกสารประกอบการจัดคายเยาวชน และเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผล คือ แบบทดสอบวัดความรู และแบบประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมและการดําเนินการของ
คายเยาวชนชุมชนบานหนองโรง

หลังจากสรางหลักสูตร และเอกสารท่ีเก่ียวของแลว ทีมวิจัยไดจัดเวทีนําเสนอหลักสูตรกับ
ผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือรวมกันพิจารณาความถูกตองเหมาะสมดานเนื้อหา ดานสํานวนภาษาของหลักสูตรท้ัง
4 องคประกอบ และเครื่องมือวัดและประเมินผลและการพิจาณาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน นํามา
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง
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ดําเนินการจัดคายเยาวชน ประสานงานกับสมาชิกสภาตําบลหนองโรง และแกนนําชุมชน
ท้ัง 17 หมูบาน รวมท้ังผูบริหารและคณะครูโรงเรียนวัดหวยสะพาน เพ่ือตรวจสอบขอมูลพ้ืนฐานของเด็ก
และเยาวชนท่ีสมัครตามความสมัครใจโดยผานการพิจารณาท้ังดานความพรอมและการยินยอมจาก
ผูปกครองเขารวมโครงการและทําเอกสารขออนุญาตผูปกครองเขารับการฝกอบรมหลักสูตร“โครงการคาย
เยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน” จํานวน 69 คน

ประสานงานกับคณะกรรมการปาชุมชน เพ่ือขอใชสถานท่ีในการจัดกิจกรรม และ
จัดเตรียมสถานท่ีจัดคายเยาวชนประสานงานกับวิทยากรจากหนวยงานตางๆ ท่ีใหการอนุเคราะหประชุม
ซักซอมทําความเขาใจกับทีมงาน ดําเนินการจัดคายเยาวชนตามตารางท่ีวางแผนไวณท่ีทําการปาชุมชนบาน
หวยสะพานสามัคคี และพ้ืนท่ีปาชุมชน โดยใชระยะเวลาในการจัดคาย จํานวน 2 วัน ในลักษณะ Day
Camp หลังจากนั้นไดสรุปและประเมินผลการจัดฝกอบรม

ข้ันตอนท่ี 3 การสะทอนผล (Reflection) จัดเวทีนําเสนอผลการศึกษาท้ังในสวนของ
หลักสูตรโครงการคายเยาวชน และผลของการใชหลักสูตรแกชุมชนท่ีประกอบดวย แกนนําและตัวแทน
ชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน คณะครูอาจารย ตัวแทนเยาวชนและตัวแทนภาคีท่ีเก่ียวของ พรอมรับฟง
ขอเสนอแนะ ณ ทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี

เม่ือดําเนินการปฏิบัติตามแผน ไประยะหนึ่งไดทําการติดตามและสะทอนผลการดําเนินงาน เพ่ือให
ทราบความกาวหนาและประเมินวาการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือนําไปการแกปญหาได
หรือไม หากยังไมบรรลุวัตถุประสงคก็รวมกันหาปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน สาเหตุและปรับปรุง
พัฒนาแผนปฏิบัติการหรือโครงการ เพ่ือนําไปปฏิบัติใหมจนสามารถแกไขปญหาไดจริงโดยการประเมินจะ
ใชการสนทนากับกลุมแกนนําและตัวแทนจากภาคสวนตางๆ ทุกสิ้นเดือนและเม่ือสิ้นสุดโครงการจะทําการ
ประเมินครั้งสุดทาย พรอมสรุปผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานใหแกชุมชนรวมท้ังผู
ท่ีเก่ียวของทราบ

การพัฒนาการมีสวนรวมในการแกไขปญหา เปนการดําเนินการโดยการใชแนวทางการแกไขปญหา
ในขางตนมาพัฒนาการมีสวนรวมในการแกไขปญหา โดยใหชุมชนและภาคีการพัฒนามีสวนรวมในการ
พัฒนาและดําเนินการวัดประสิทธิผลของการพัฒนาโดยมีดัชนีวัดความสําเร็จมีดังนี้ 1) ตัวช้ีวัดดานการมี
สวนรวม ไดแก จํานวนภาคีเครือขาย จํานวนสมาชิกชุมชนท่ีเขารวม ทีมวิจัยชุมชน ศักยภาพและทุน
วัฒนธรรมชุมชน 2) ตัวช้ีวัดดานการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผาน
ทุนทางสังคมไดแก แผนแมบทชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาเยาวชนติดกรพนัน ความรูความเขาใจ
และความตระหนักเก่ียวกับโทษและผลกระทบของการพนัน แกนนําเยาวชน
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ระยะท่ี 3 การสรุปบทเรียนและสะทอนผลวิจัย
จากขอมูลท้ังหมดท่ีไดรับในข้ันเตรียมความพรอมและการศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวม ผูวิจัยทําการ

วิเคราะหขอมูลท้ังในระหวางการลงพ้ืนท่ีศึกษาและหลังจากการดําเนินเสร็จสิ้นแลวมาสรุปเปนบทเรียนแหง
ความสําเร็จในพ้ืนท่ีแลวจึงสังเคราะหเปนรูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม แลวนําเสนอขอคนพบในรูปแบบของการจัด
เวทีสาธารณะคืนขอมูลวิจัย พรอมรับขอเสนอแนะเพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะเชิงการขยายผลงานวิจัยและเชิง
นโยบายในระดับพ้ืนท่ีและจังหวัดตอไป โดยมีกํานันตําบลหนองโรง ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด อบ.ต. เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล ตัวแทนกลุม
อาชีพ ตัวแทนกลุมสตรี ตัวแทนกลุมเยาวชน ผูอาวุโสและผูรูของชุมชน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ชาวบานผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวแทนครูจากโรงเรียนวัดหวยสะพาน ตัวแทนอาจารยจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ตัวแทนภาคเอกชนท่ีทํางานในพ้ืนท่ี คือ
บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG) และตัวแทนภาครัฐบาลอ่ืนๆ คือ เจาหนาท่ีอนามัย รพ.สต.บานหลุม
หิน เจาหนาท่ีตํารวจจาก สภอ.พนมทวน เจาหนาท่ีปาไมจังหวัด เขารวม จํานวน 71 คน

การวิเคราะหขอมูล
ในการทดสอบความเท่ียงตรงและความเชื่อถือไดของขอมูลและขอคนพบ ผูวิจัยใชเทคนิคสามเสา

(triangulation technique) เพ่ือใหเกิดการอางอิง การเชื่อมโยงและความสัมพันธสอดคลองกันของขอมูล
จากตางแหลงขอมูล (triangulation of sources) และตางวิธีการ (methods triangulation) ซึ่งจะเสริม
ใหผลการวิเคราะหมีความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ัน รวมท้ังใชวิธีการสะทอนผลจากเวทีชุมชนภายหลังจาก
การสรุปขอคนพบเบื้องตน (ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ  ฉัตราภรณ, 2555)วิธีการเก็บขอมูลได
ประยุกตเทคนิคของการวินิจฉัยชนบทแบบมีสวนรวม (Participatory Rural Appraisal; PRA) โดยเปด
โอกาสใหทุกภาคสวนในชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการดําเนินการ (ปาริชาติ  วลัยเสถียร และ
คณะ, 2548: 104-110)

การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลรายวันและรายสัปดาหภายหลังท่ีเก็บ
ขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก การจัดสนทนากลุมและการสังเกตการจดบันทึก แลวจัดขอมูลเปนหมวดหมู
เพ่ือใหทราบวาไดขอมูลอะไรท่ีครบถวนแลวและจะตองเก็บขอมูลอะไรเพ่ิมเติมอีกและวิเคราะหเนื้อหา
หลังจากเก็บขอมูลแลว เปนการวิเคราะหสรุปรวมโดยนําขอมูลท้ังหมดมาผสมผสานกันเพ่ือวิเคราะหสรุปผล
เพ่ืออธิบายรูปแบบการมีสวนรวมของภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ ใน
ลักษณะพหุภาคีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ท้ังกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมแบบพหุภาคี คือ
การกอเกิด การขยายตัวและการดํารงอยู ปจจัยท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมของชุมชนและเงื่อนไขตางๆ บทบาทท่ี
เหมาะสมของภาคีพัฒนาและข้ันตอนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมดังนี้
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1. ขอมูลเชิงปริมาณ
1.1 ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะประชากร/กลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดครัวเรือน เปนตน วิเคราะหดวยสถิติพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
1.2 การวิเคราะหผลของการจัดคายเยาวชน ประเมินผลดานความรูความเขาใจ และ

ความพึงพอใจ โดยใชสถิติพรรณนา ดังนี้ การแจกแจงความถ่ี คารอยละคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกณฑการแปลผลตามวิธีการของ (Best, 1997: 190) แบบจําแนกแตละชวงยอยออกเปน

5 ระดับ ดังนี้
คะแนน ระดับความพึงพอใจ
1.00 - 1.49 ความพึงพอใจนอยท่ีสุด
1.50 - 2.49 ความพึงพอใจนอย
2.50 - 3.49 ความพึงพอใจปานกลาง
3.50 - 4.49 ความพึงพอใจมาก
4.50 - 5.00 ความพึงพอใจมากท่ีสุด

2. ขอมูลเชิงคุณภาพ
ขอมูลเชิงคุณภาพไดจากการสนทนากลุม การสัมภาษณแบบเจาะลึกการสํารวจ ขอสรุปจากการ

ประชุมกลุมยอยและการจัดเวที และการสังเกตพฤติกรรม ขอมูลเหลานี้นํามาตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล การจัดหมวดหมูตามประเด็นปญหาและทําการตีความจากขอมูลท่ีได ตามกระบวนการวิเคราะห
เนื้อหาของขอมูล (Content Analysis) เพ่ือสรุปประเด็นตามกลุมขอมูลและวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
กลุมขอมูล ขอมูลท่ีใชวิธีการเชิงคุณภาพจําแนกตามเนื้อหา มีดังนี้

2.1บริบทของชุมชน ประกอบดวย ลักษณะท่ัวไปของพ้ืนท่ีชุมชน ขอมูลทางดานเศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง การศึกษา สุขภาพอนามัย สังคม วัฒนธรรมและความเชื่อ ปญหา สาเหตุของปญหา
ผลกระทบของปญหา และความตองการในการแกไขของชุมชน ประสบการณการทํางานแบบมีสวนรวม
ของชุมชน

2.2 ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน
2.3 การจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนแบบมีสวนรวม
2.4 รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของ

เด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม
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บทที่ 4

ผลการวิจัย

ตอนท่ี 1 ชุมชนหนองโรง: ชุมชนอุดมดวยวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ

การศึกษาเก่ียวกับบริบททางสังคมของชุมชนหนองโรงผูวิจัยไดใชกระบวนมีสวนรวมกับสมาชิก
ชุมชนเปนหลัก โดยเริ่มตนดวยการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชน เชน ประวัติการ
กอตั้งชุมชน ขอมูลท่ัวไปดานสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ การเมืองการปกครองในทองถ่ิน เหตุการณ
สําคัญๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและมีอิทธิพลตอความคิด ความเชื่อและแนวทางการดํารงชีวิตในชุมชน ดวยการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูนําชุมชนและผูอาวุโสในชุมชน การเดินสํารวจชุมชน การศึกษาจากเอกสารและ
หลักฐานทางประวัติศาสตรของชุมชน การใชเทคนิคการวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม  เพ่ือวิเคราะห
สถานภาพและศักยภาพของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเยาวชนแบบมีสวน
รวม และประยุกตใชเทคนิคการประชุมแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรคเพ่ือคนหาปญหา เหตุของปญหา
จัดลําดับความสําคัญของปญหาและคนหาภาคีหนุนเสริม ตลอดจนการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของผู
มีสวนเก่ียวของ ผูวิจัยนําเสนอขอคนพบเปน 3ตอนตามลําดับดังนี้

ชุมชนหนองโรงเปนชุมชนเกาแกขนาดเล็กท่ีเกิดมีการบอกเลาและรายงานไวในเอกสารตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และตนรัตนโกสินทร เปนชุมชนท่ีตั้งอยูในตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี

ชุมชนหนองโรง: ชุมชนเกาแกอุดมดวยวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ

ชุมชนหนองโรง ประกอบดวยหมูบาน 17 หมูบาน โดยท้ัง 17 หมูบานมีอาณาเขตติดตอกันและ
เคยเปนชุมชนเดียวกันมาในอดีต เปนชุมชนเกาแก ท่ีปรากฏหลักฐาน และคําบอกเลาของชาวบานมาตั้งแต
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และตนกรุงรัตนโกสินทร นักโบราณคดีของกรมศิลปากรสันนิษฐานวา บริเวณนี้
เปนท่ีตั้งของชุมชนสมัยยุคโลหะ มีการขุดพบภาชนะสําริด ขวานหินขัด เครื่องปนดินเผา และวัตถุโบราณ
อ่ืนๆ ตลอดจนท่ีมีวิวัฒนาการรวมกันมาในดานการพัฒนาและการเติบโตของชุมชน จนมีการประกาศ
แยกตัวออกเปนตําบลอยางเปนทางการ ในป พ.ศ. 2490
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1. ประวัติความเปนมาของชุมชนหนองโรง

ตําบลหนองโรง เดิมเปนหมูบานในเขตปกครองของตําบลพนมทวน อําเภอพนมทวน ตอมาในป
พ.ศ. 2490 ไดมีการแบงเขตตําบลเพ่ิมเติม เปนตําบลหนองโรง โดยมีหมูบานคือ บานหวยสะพาน บาน
หนองโรงและบานหลุมหิน เพียง 3 หมูบาน และสาเหตุท่ีชื่อวาตําบลหนองโรงก็เพราะวา มีการแตงตั้ง
กํานัน ชื่อนายนาด วิเศษสิงห ซึ่งเปนคนบานหนองโรง และเนื่องจากหมูท่ี 2 เปนหมูบานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในบรรดาสามหมูบานเม่ือแยกตําบลจึงตั้งชื่อวา “ตําบลหนองโรง” ตามชื่อหมูบานท่ีกํานันอาศัยอยู

จากการสัมภาษณผูนําชุมชน พบวา ในอดีตชุมชนหนองโรง แบงเปน 3 หมูบาน คือ บานหนองโรง
บานหวยสะพาน และบานหลุมหิน และไดกอตั้งข้ึนเปนตําบลหนองโรงเม่ือ พ.ศ. 2452 ขยายเปน 7 และ
17 หมูบานตามลําดับ มีประวัติ คํากลอน ท่ีมาของชื่อทุกหมูบานตามลักษณะภูมิประเทศ ตนไม  เชน บาน
หนองโรงมีท่ีมาจากการท่ีมีหนองน้ําเยอะ และในทุงนาจะมีตนสําโรงอยูเยอะบานหวยสะพาน มีชื่อมาจาก
การท่ีมีน้ําไหลผานระหวางสองหมูบานจึงทําสะพานเชื่อมระหวางสองหมู อันเปนท่ีมาของชื่อหวยสะพาน
เปนตน

จากการสัมภาษณ พบวา ชุมชนหนองโรงมีประวัติอันยาวนาน ตั้งแตสมัยรัชการท่ี 4 ขอมูลจากวัด
วิสุงคราม ในอดีต เม่ือวัดตองการสรางอุโบสถ พระเจาแผนดินจะเปนผูพระราชทานท่ีดินสําหรับสราง
อุโบสถใหโดยตรงและมีการบันทึกขอมูลประวัติศาสตรไว ซึ่งลักษณะอุโบสถในสมัยนั้นจะเปนอุโบสถทรง
มหาอุตม คือจะมีลักษณะประตูทางเขาทางเดียว ในอดีตมีวัดท้ังหมดจํานวน 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
เปนตําบลท่ีเปนทางผานการเดินทัพ แตไมทราบวาแนชัดวาเปนทหารไทยหรือทหารพมาและยังเปนท่ีตั้งพัก
คายของพวกเสรีไทยในสมัยสงครามโลกครั้ง 2 (ซึ่งเริ่มในป พ.ศ. 2484 และยุติในป พ.ศ. 2488) ปจจุบันยัง
มีอนุสรณท้ิงเปนรองรอยทางประวัติศาสตรใหคนรุนหลังไดศึกษาเปนจํานวนมาก เชน โบสถ เจดีย ฯลฯ

การเกษตรสมัยกอนจะเปนการเกษตรแบบไมใชสารพิษ เพราะดินและปามีความอุดมสมบูรณดี
แมลงศัตรูพืชมีนอย ฝนตกตามฤดูการ ขาวอุดมสมบูรณ ขาว 10 กวาไร ก็ไดผลผลิต 10 กวาเกวียนผลผลิต
มีเต็มยุงขาวตลอดจนไมมีท่ีเก็บ จนตองแบงขายเปนเงิน แหลงน้ําตางๆในชุมชนสามารถตักกินไดไมมี บาน
แตละหลังมีหนองประจําบาน มีปลาท่ีไมมีสารพิษใหจับกิน เม่ือ พ.ศ. 2514-2517 มีโรงงานน้ําตาล และ
โรงงานมันสําปะหลังเขามาในชุมชนใกลเคียง 10 กวาโรง  เขามาบุกเบิกการทําออย จากปาผืนใหญเริ่ม
ลดลง จากท่ีเลี้ยงสัตว กลายเปนขายท่ีปลูกออย  โรงงานกระดาษ และโครงการปลุกยูคา เขามา ก็ทําใหดิน
เลวพ้ืนดินมีความแหงแลงมาก จึงทําใหวิธีชีวิตของชาวบานเปลี่ยนไป เชนการปลูกขาวท่ีมีการลงแขกลงแรง
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ชวยเหลือกัน กลายเปนตองใชเงินจางแรงงาน และคาสารเคมีตลอดระยะเวลาการผลิต พันธขาวทองถ่ินนับ
สิบชนิดชนิด ก็ไดสูบหายไปหมด จากแตกอนท่ีเนนการดําเนินชีวิตกับปาแบบไมใชเงินก็หันมาทําการเกษตร
แบบเชิงพาณิชยมากข้ึน สงลูกเรียนสูงๆตางถ่ินทําใหภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชนหายไป

ในปจจุบันคนในชุมชนไดเห็นความสําคัญของการดําเนินชีวิตรวมกับปา จึงไดฟนฟูปาชุมชนข้ึนมา
ใหม โดยมีการยึดหลักกฎของธรรมชาติในการดําเนินงาน ชุมชนหนองโรงมีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีลุม
และดอน ประสบปญหาน้ําทวมและน้ําแลงทุกป ชุมชนจึงมีการขอฎีกาจากในหลวงรัชการท่ี 9 เกิดเปน
โครงการพระราชดําริหนองโรง 2556 เพ่ือแกปญหาภัยแลง ซึ่งกอประโยชนกับพ้ืนท่ี ประมาณ 1000 ไร แต
อาจจะยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด แตก็ถือวาเปนโครงการท่ีมีผลตอบรับดี ชุมชนไดประโยชน ตองรอการ
ขยายและพัฒนาในอนาคต

ตําบลหนองโรงไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลและมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปน
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 เม่ือ
วันท่ี 19 มกราคม 2539 แบงพ้ืนท่ีการปกครองเปน 17 หมูบาน มีนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง
ตั้งแตกอตั้งจนถึงปจจุบัน ดังนี้

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ดํารงตําแหนงตั้งแต พ.ศ.-พ.ศ.
1 กํานันเสริม    ไคลมี ประธานสภาตําบล พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2534
2 นายเลิศ  ทองกะไลย ประธานสภาตําบล พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539
3 นายสมศักดิ์  ภิญโญ ประธานกรรมการบริหาร อบ.ต. พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2543
4 นายนันทวัฒน   สัมมาทิตฐิ ประธานกรรมการบริหาร อบ.ต. พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547
5 นายสุวรรณ   เปรมปรีดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551
6 นายสุวรรณวิชช  เปรมปรีดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน

2. อาณาเขต ท่ีตั้งชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง มีเนื้อท่ี 152 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ
95,931ไร มีอาณาเขตดานตาง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา และ ตําบลหนองกุม อําเภอบอ
พลอย จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากสันเขาท่ีพิกัด NR 611718 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวสันเขา ถึงเขาใหญท่ีพิกัด NR 631743 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว
สันเขาใหญ ผานเขาฝนท่ีพิกัด NR 660729 ผานเขาพลอง สิ้นสุดท่ีเขาสะบายอย ท่ีพิกัดNR 675717 รวม
ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
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ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากเขา
สะบายอย ท่ีพิกัด NR 675717 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตผานเขาละปา ผานพิกัด NR 682707 NR
696692 NR 702673 ถึงเขากําแพงชองสาลิกา ท่ีพิกัด NR 704656 จากนั้นตัดตรงผานปาแลวตามแนวรั้ว
ศูนยปองกันและรักษาแนวปาภาคกลางกับวิทยาลัยการอาชีพแลวเลี้ยวขวาตามถนนบริเวณท่ีดินมหาดไทย
ตามแนวรั้วสํานักงานขนสงจังหวัดกาญจนบุรี – อูทอง ถึงทางแยกเขาไปดอนสระไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต ตามถนน รพช. เขาบานดอนสระ บริเวณถึงบานดอนสระบริเวณท่ีดินนายเสงี่ยมแลวตามถนนตัดตรง
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 ท่ี
17+500 เมตร ผานพิกัด NR 700574 ถึงจุดทางเกวียนสายทุงสมอ – หนองฝาย ตัดกันท่ีพิกัด NR 686578
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางเกวียนสายหนองฝายผานคลองชลประทานโครงการหนองโรง ท่ีพิกัด
NR 676590 ไปทางทิศตะวันตก ตามลําหวยนาโชติหนองมะคา ตามลําหวยกะเพราสิ้นสุดท่ีเขาสอยดาว ท่ี
พิกัด NR 620586รวมระยะทางประมาณ 15.5 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลแกงเสี้ยน  อําเภอเมือง และ ตําบลหนองกุม อําเภอบอพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากสันเขาสอยดาวท่ีพิกัด NR 620586 ทางทิศเหนือตามสันเขา
ผานเขาพนมยอ ผานถนนสายบานหวยดวน ท่ีพิกัด NR 621651 ผานบานหวยชักพระ ไปตามทางเกวียน
ผานเขาทุงข้ีวัว ท่ีพิกัด NR 618687 ตามแนวสันเขาสิ้นสุดท่ีสันเขา ท่ีพิกัด NR 611718 รวมระยะทาง 15
กิโลเมตร (ภาพท่ี 3)
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ภาพท่ี 3 อาณาเขตและท่ีตั้งชุมชนหนองโรง
ท่ีมา: องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง (2559)

3. ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญ เปนพ้ืนท่ีราบและท่ีราบเชิงเขา สลับเนิน  พ้ืนดินสวนใหญเปนดินรวนทราย

เหมาะแกการทําไรมันสําปะหลัง และเลี้ยงสัตว  พ้ืนท่ีราบมีการทํานา แตเนื่องจากตําบลหนองโรงไมมี
ระบบคลองชลประทาน การทําเกษตรกรรมจึงตองอาศัยน้ําธรรมชาติ ทําใหเกษตรกรประสบปญหาการขาด
แคลนน้ํา ผลผลิตการเกษตรเสียหายเปนประจําทุกป(ภาพท่ี 4-6)
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ภาพท่ี 4-6 ลักษณะทางภูมิประเทศชุมชนหนองโรง

ลักษณะภูมิอากาศ
ชุมชนหนองโรง มีสภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปรอนชื้น มี 3 ฤดูกาลเหมือนกับภูมิภาคอ่ืนๆ ของ

ประเทศไทย โดยจากสถิติอุณหภูมิต่ําสุดโดยเฉลี่ย 22.39 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 39.0
องศาเซลเซียส

ฤดูรอน ระหวาง กลางเดือนกุมภาพันธ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีลมฝายใตพักมาปกคลุม ทําใหมี
อากาศอบอาวท่ัวไป โดยมีอากาศรอนจัดอยูในเดือนเมษายน

ฤดูฝน ระหวางกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ในระยะนี้เปนชวงท่ีลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตพักปกคลุม ทําใหมีฝนตกชุก

ฤดูหนาว ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ โดยในชวงนี้ ความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทําใหอากาศหนาวเย็นและความแหงแลง

3. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

ชุมชนหนองโรงมีระยะทางหางจากอําเภอเมืองกาญจนบุรีประมาณ80 กิโลเมตรหางจากอําเภอ
พนมทวน ประมาณ 30 กิโลเมตรมีถนนสายหลักหมายเลข 346 บางบัวทอง - กาญจนบุรี ตัดผานกลาง
ชุมชนเม่ือประมาณ พ.ศ. 2450 และมีถนนท่ีใชภายในหมูบานเปนคอนกรีต และถนนลูกรัง
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3.1 อาชีพและสภาพเศรษฐกิจของชุมชน

ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา ปลูกมันสําปะหลัง ผักสวนครัวอายุ
สั้น พืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ และเลี้ยงสัตว เชน โค และไกพ้ืนเมือง เปนตน นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริม เชน การ
ขายของปา เชน เห็ดโดน เปนตนการขายผลิตผลทางการเกษตร สินคาแปรรูปทางการเกษตร และอาชีพ
รับจางทําไร-ทําสวน และรับจางทํางานในหนวยงานราชการท่ีตั้งในพ้ืนท่ี ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีพบในชุมชน
คือ การสานเปลไมไผ การแปรรูปและการถนอมผลผลิตทางการเกษตร เชน การแปรรูปตาล การทําเห็ด
โดนดองน้ําเกลือ การเจียระไนพลอย

เนื่องจากพ้ืนท่ีของชุมชนหนองโรงท่ีมีสภาพทางกายภาพเปนท่ีราบเชิงเขา มีตนน้ําลําธาร ปาไม
และทัศนียภาพท่ีสวยงาม มีถนนสายหลักหมายเลข 346 บางบัวทอง - กาญจนบุรี ซึ่งเปนเสนทางท่ีใช
เดินทางเพ่ือการทองเท่ียว ในเขตอําเภอพนมทวนและอําเภอใกลเคียง ทําใหชาวบานมีการสรางเพิงแบบ
งายๆ สําหรับนําผลผลิตทางการเกษตรมาจําหนายใหแกนักทองเท่ียว นอกจากนี้ชาวบานบางรายยังได
ปรับปรุงสภาพบานของตนเองเพ่ือประกอบกิจการโฮมสเตยเพ่ือบริการนักทองเท่ียว และผูท่ีมาเรียนรูดูงาน
ในชุมชน และเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสรางรายไดใหกับชุมชน

ภาพท่ี 7-8 เพิงขายผลผลิตทางการเกษตร และของปาริมสองขางทางหมายเลข 346

3.2 ประชากร
จากการรายงานขอมูลประชากรของสํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ประจําป พ.ศ. 2559

ชุมชนหนองโรงประกอบดวย 17 หมูบาน มีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 2,526 ครัวเรือน ประชากรท้ังสิ้น
จํานวน 6,754 คน แยกเปนชาย 3,327 คน แยกเปนหญิง 3,427 คน มีความหนาเฉลี่ย 44.43 คนตอตาราง
กิโลเมตร และหมูบานท่ีมีจํานวนครัวเรือนและประชากรมากท่ีสุด คือ หมูท่ี 2 บานหวยสะพาน คือ มี 684
ครัวเรือน ประชากร 1,168 คน (รอยละ 17.29) หมูบานท่ีมีประชากรนอยท่ีสุด คือ หมูท่ี 17 บานหนอง
สําโรง จํานวน 146 คน เนื่องจากเปนหมูบานท่ีเกิดข้ึนใหม
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ตารางท่ี 1 จํานวนครัวเรือน และประชากรชุมชนหนองโรงจําแนกตามหมูบานและเพศ

หมูบาน จํานวน
ครัวเรือน

จํานวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม

หมูท่ี 1 บานหนองกระจันทร 117 190 200 390
หมูท่ี 2 บานหวยสะพาน 684 591 577 1,168
หมูท่ี 3 บานหนองโรง 89 140 153 293
หมูท่ี 4 บานหลุมหิน 200 270 305 575
หมูท่ี 5 บานหวยดวน 132 193 184 377
หมูท่ี 6 บานนาพระยา 116 180 190 370
หมูท่ี 7 บานวังรัก 117 202 202 404
หมูท่ี 8 บานรางยอม 80 132 120 252
หมูท่ี 9 บานใหม 120 178 179 357
หมูท่ี 10 บานหลุมหินเหนือ 238 378 429 807
หมูท่ี 11 บานดอนเจริญ 150 160 165 325
หมูท่ี 12 บานรางขบ 83 146 142 288
หมูท่ี 13 บานบอหวานอย 88 148 132 280
หมูท่ี 14 บานดงพัฒนา 81 107 144 251
หมูท่ี 15 บานหนองเสาธง 62 95 100 195
หมูท่ี 16 บานบํารุงรักษ 92 135 141 276
หมูท่ี 17 บานหนองสําโรง 77 82 64 146
รวม 2,526 3,327 3,427 6,754

*ขอมูลทะเบียนราษฎรอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

จากการศึกษา พบวา ชุมชนหนองโรงในป พ.ศ. 2559 มีประชากรเพศชาย 3,322 คน และเพศ
หญิง 3,424 คน จะเห็นวามีประชากรเพศหญิงสูงกวาเพศชาย ซึ่งสงผลใหในชุมชนมีผูนําท่ีเปนเพศหญิง
คอนขางเยอะ และยังพบวา ชุมชนหนองโรงมีแนวโนมของประชากรท่ีไมสูงนัก ในบางปจํานวนประชากร
ลดลงดวย (ตารางท่ี 2)

เม่ือพิจารณาประชากรตามชวงวัย พบวา ชุมชนหนองโรงเปนชุมชนผูสูงอายุ ในป พ.ศ. 2559 มี
ผูสูงอายุ 1,148 คน คิดเปนรอยละ 17.00 ของประชากรท้ังหมด มีประชากรวัยแรงงาน คือ อายุ 18 - 59
ป จํานวน 4,315 คน คิดเปนรอยละ 63.89 ของประชากรท้ังหมด ซึ่งยังถือวามีคนในวัยทํางานท่ี
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คอนขางมาก มีจํานวนประชากรในวัยเด็กปฐมวัย วัยเด็กวัยเรียนและวัยทํางานในพ้ืนท่ีตําบลหนองโรง มี
จํานวนท้ังสิ้น 5,448 คน สอดคลองกับขอมูลมูลนิธิ สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มสผส.) ท่ีกลาววา
สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) หมายถึง สังคมท่ีมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปท่ีอยูจริงในพ้ืนท่ี
ตอประชากรทุกชวงอายุในพ้ืนท่ีเดียวกัน ในอัตราเทากับหรือมากกวารอยละ 20 ข้ึนไป หรือมีประชากรอายุ
65 ปข้ึนไปท่ีอยูจริงในพ้ืนท่ีตอประชากรทุกชวงอายุในพ้ืนท่ีเดียวกัน ในอัตราเทากับหรือมากกวารอยละ 14
ข้ึนไป (มูลนิธิ สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มสผส.), 2556)นอกจากนี้ยัง พบวา ผูสูงอายุในชุมชน
ชนหนองโรง แมจะมีจํานวนคอนขางมาก แตยังจัดเปนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ สามารถดูแลตนเองได สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได

“..ชุมชนเราโชคดีครับ ถึงแมจะมีผูสูงอายุมาก แตผูสูงอายุแข็งแรง..บางคนยังลงมือทํานาเก่ียวขาว
เองได บางคนปนตนไมได..อาจเปนเพราะพวกเราทํางานหนักมาตั้งแตเด็ก กินพวกผักหญาท่ีมีใน
ชุมชน รางกายเลยยังแข็งแรง..”

“..ผมอายุ 82 ละ แตผมก็ยังทําอะไรเองไดทุกอยาง ลูกเตาไมตองมาดูแลอะไรมากมาย..ผมกิน
กลวย กินสมุนไพรเปนอาหาร ไมคอยเจ็บปวย..ทุกวันนี้ก็ยังไปสํารวจปา ชวยเปนวิทยากรพาเดิน
ชมปาชุมชน..”

“..ตอนนีท้าง อบ.ต. กําลังทําโครงการโรงเรียนผูสูงอายุครับ..เราก็รวมผูสูงอายุจากกลุมผูสูงอายุท่ี
กระจายกันอยูตามหมูบาน ใหมารวมกันวางแผน และทํากิจกรรมภายใตโรงเรียนผูสูงอายุ..เม่ือเชา
นี้ทานรองผูวาฯ ก็เพ่ิงลงมาดูครับ..เราก็หวังวาโครงการนี้จะชวยใหผูสูงอายุของชุมชนเรามีสุขภาพ
ท่ีแข็งแรงและมีความสุขครับ..”

“..อาจารยดูคณะพันปของเราสิ ทุกคนอายุเกิน 70 ป รวมกันมากกวาพันปอีก ทานยังสามารถ
ออกมาทํากิจกรรมรอยพรรษา สําหรับคณะศึกษาดูงาน และเรี่ยไรเงินทําบุญชวงออกพรรษาไดอยู
เลย..โดยเฉพาะยายหมาเลย 90 กวาแลว..”
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ตารางท่ี 2 จํานวนประชากรชุมชนหนองโรงจําแนกตามชวงวัย

ลําดับท่ี ชวงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1. นอยกวา 1 ปเต็ม 45 38 83
2. 1ปเต็ม – 2 ป 95 103 198
3. 3ปเต็ม – 5 ป 105 97 202
4. 6ปเต็ม – 11 ป 189 137 326
5. 12ปเต็ม – 14 ป 109 88 197
6. 15ปเต็ม – 17 ป 183 102 285
7. 18ปเต็ม – 25 ป 389 372 761
8. 26ปเต็ม – 49 ป 1,659 1,683 3,342
9. 50ปเต็ม – 60 ป 95 117 212
10. มากกวา 60ปเต็มข้ึนไป 458 690 1,148

รวม 3,327 3,427 6,754

ภาพท่ี 9-10 คณะพันป กลุมผูสงูอายุชุมชนหนองโรงท่ียังคงสืบสานประเพณีรอยพรรษา

กลุมคนท่ีอาศัยอยูในชุมชนสวนใหญเปนกลุมคนไทยพื้นราบ ซึ่งปจจุบันถือไดวาเปนคนกลุมใหญมี
จํานวนมากท่ีสุด สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทํานา รองลงมา คือ ทําไร เม่ืออพยพเขามาใน
พ้ืนท่ีในชวงแรก พ้ืนท่ีสวนใหญยังเปนปาเขาไมสามารถทํานาและการเกษตรได จึงไดยึดอาชีพหาของปา ลา
สัตว ตัดไมขาย เพ่ือเปนรายไดเลี้ยงชีพ ในเวลาเดียวกันก็ไดจับจองท่ีดินหักลางถางปาใชไมเปนวัสดุกอสราง
ท่ีอยูอาศัยและกันพ้ืนท่ีไวสําหรับปลูกพืช เชน ปลูกมันสําประหลัง ขาวโพด เปนอาชีพหลัก บางราย
ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไปตามโรงเลื่อย รับจางเฝาไร รับจางทําไรของผูอพยพเขามาอยูกอน เม่ืออยูไป
นานๆ สามารถสะสมเงินทองหาซื้อท่ีดินไดก็จะปลูกพืชไรในท่ีดินของตน อาชีพเสริมอีกอาชีพ คือ คาขาย
จากการสัมภาษณชาวบานใหขอมูลสรุปวาวาเม่ือมีถนนหลวงสาย 346 ก็มีผูยึดอาชีพขายของริมทาง เชน
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ขายผลิตจากตาล ขาวหลามและสินคาอ่ืนๆ เปนตน ตอมากลายเปนศูนยกระจายสินคาเกษตรของชุมชน
ท่ีตั้งบริเวณหนาวัดหวยสะพานริมถนนหลวงสาย 346 ไดแก ขาวสาร อาหารแหงและของใชจําเปนตางๆ
ขณะเดียวกันก็มีพอคาขายของปาและผลิตผลทางการเกษตรโดยไปรับซื้อมาจากเกษตรกรในพ้ืนท่ีนํามาสง
ตอเขาไปขายในตัวเมืองกาญจนบุรี สงผลใหชุมชนขยายตัวข้ึนเรื่อยๆ

ในดานวัฒนธรรม วิถีชีวิตและงานประเพณีของกลุมคนไทยพ้ืนราบ สวนใหญจะเปนการสืบสาน
งานประเพณีตามเทศกาลในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จึงเปนวิถีชีวิตแบบเดียวกับชาวไทยพ้ืนราบภาค
กลางท่ัวไป รวมท้ังประเพณีเก่ียวกับการเกิด การตาย การบวชนาค การแตงงานและการละเลนตางๆ เชน
รําวง กลองยาว รอยพรรษา โมง เปนตน ก็มีการปฏิบัติอยูอยางสมํ่าเสมอในงานบุญเชนเดียวกับชาวไทยพ้ืน
ราบภาคกลางนั่นเอง

นอกจากกลุมคนไทยพ้ืนราบแลว ยังมีกลุมชาวจีนอาศัยอยูดวย จากขอมูลการสัมภาษณ พบวา คน
เชื้อสายจีนอพยพเขามายึดอาชีพคาขายในชุมชนตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ยุติลง แตมีจํานวนไมมาก
นักสวนแรงงานตางดาว เชน พมา เขมร ลาว ยังไมปรากฏวาเขามาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเลย ท้ังนี้เนื่องจาก
ชุมชนยังเปนชุมชนเกษตรกรรมท่ีมีการพ่ึงพาแรงงานจากคนในชุมชนสูง

การท่ีชุมชนหนองโรงประกอบไปดวยกลุมคนท่ีไมหลากหลาย สวนใหญเปนเครือญาติกัน ไดสงผล
เชิงบวกตอการพัฒนาชุมชน คือ การเปนเครือญาติกัน จึงมีความสัมพันธใกลชิด รูจักนิสัยใจคอกันเปนอยาง
ดี และมีประสบการณรวมกันในการกอตั้งชุมชน การแกปญหาตางๆ ในการประกอบอาชีพ จนเกิดเปน
ความผูกพันกัน รวมมือรวมใจ จนกลายเปนเอกลักษณในการอยูรวมกันฉันมิตร

“..ชุมชนเราเปนเครือญาติกันท้ังหมด รูจักกันแทบทุกคน..เอาเขาจริงๆ ตระกูลเกาแกมี 3 ตระกูล
ก็เปรมปรีดิ์ ไคลมี และสารีวงษ..”

3.3 วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น

ชุมชนหนองโรงเปนชุมชนเกาแก มีการพัฒนาชุมชนมาอยางตอเนื่องบนฐานศักยภาพและทุน
ชุมชน จนไดรับการยอมรับใหเปนชุมชนตนแบบท่ีมีกระบวนการในการจัดการปาชุมชนบานหวยสะพาน
สามัคคี และกระบวนการขับเคลื่อนเก่ียวกับมิติสุขภาวะของคนในชุมชนแตในชวงระยะเวลา 30 ปหลังท่ี
ประเทศไทยมีการพัฒนาดานการทองเท่ียว โดยจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง เปนจังหวัดท่ีอุดมไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทองเท่ียง จึงมีการสรางโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาดังกลาว
ดวยเหตุผลดังกลาวลักษณะวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนหนองโรงจึงเปนไปในลักษณะของการ
ผสมผสานจากวัฒนธรรมและประเพณีเดิมของคนในชุมชน กับวัฒนธรรมจากนอกพ้ืนท่ีท่ีมาจาก
นักทองเท่ียวแตเนื่องจากลักษณะการประกอบอาชีพท่ีสวนใหญชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงเกิด
มีวัฒนธรรมเดนท่ีนับเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาชุมชน ไดแก วัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม คือ มีการตั้ง
บานเรือนอยูเปนกลุมตามบริเวณแหลงน้ําในชุมชน มีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน มีความสัมพันธตอกัน
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แบบพ่ีนองท่ีมีประสบการณรวมกันมา และนับถือกันแบบเครือญาติ มีความเคารพผูอาวุโสในชุมชน มี
ความผูกพันกับปาและทรัพยากรธรรมชาติมากอนในอดีต เพราะหาอยูหากินอยูกับผืนปามาตั้งแตบรรพ
บุรุษ มีความกตัญูรูคุณในสิ่งท่ีมีคุณ

นอกจากนี้ ชาวบานหนองโรงทุกครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธ มีวัด 9 แหง (ตารางท่ี 3) มีการจัด
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยในทุกป เชน ประเพณีสงกรานต การทําขวัญขาว การเลี้ยงยาย การทําบุญ
กลางบาน วันแมแหงชาติ วันเด็กแหงชาติ งานกีฬาตานยาเสพติด เปนตนนอกเหนือจากคําสอนของคนเฒา
คนแกในเรื่องของการดํารงชีวิต และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือนําไปประยุกตใชและถายทอด
ไปสูคนรุนใหมแลวชาวหนองโรงยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ความเชื่อทาง
ศาสนา และพิธีกรรมเก่ียวกับการอนุรักษธรรมชาติ ตลอดจนองคความรูในเรื่องของอาหารและพืชสมุนไพร
ท่ีนําไปสูการพัฒนาระบบการผลิตอาหารเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงในชีวิตใหแกชุมชน

ตารางท่ี 3 วัดในพระพุทธศาสนาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีชุมชนหนองโรง

ลําดับท่ี ช่ือวัด ปท่ีกอตั้ง
1 วัดหวยสะพาน พ.ศ. 2329
2 วัดคงคา ประมาณป พ.ศ. 2483 และบูรณใหม พ.ศ. 2548
3 วัดหนองโรง พ.ศ.2482
4 วัดเขาจําศีล พ.ศ.2231
5. วัดหลุมหิน พ.ศ.2484
6 วัดหวยเจริญธรรม พ.ศ.2483
7 วัดวังรักราษฎรบํารุง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
8 วัดนาพระยา 19 สิงหาคม พ.ศ. 2517
9 สํานักสงคบานรางยอม พ.ศ. 2556
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ภาพท่ี 11-12 วัดหวยสะพานและวัดคงคา

3.4 ลักษณะการตั้งบานเรือน

ชุมชนหนองโรงเปนชุมชนท่ีมีลักษณะการตั้งบานเรือนอยูรวมกันเปนกลุมบาน ตามแหลงน้ํา
เพ่ือใชในการอุปโภคบริโภค การสัญจรและประกอบอาชีพ หลังจากมีการพัฒนาเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐาน
คือ ถนนท้ังในชุมชน และระหวางชุมชน จึงทําใหคนในชุมชนเปลี่ยนจากการปลูกบานติดกับแหลงน้ํามาเปน
ติดกับถนน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางและการประกอบอาชีพ

ภาพท่ี 13-14 ลักษณะการตั้งบานเรือนของชุมชนหนองโรงในปจจุบัน

สวนลักษณะการปลูกบานเดิมเปนการปลูกบานไมชั้นเดี่ยวยกสูงเสาไม หลังคาจั่วแหลม พอลูก
ชายหรือลูกสาวแตงงานจะปลูกเรือนเชื่อมตอบานเดิม (ถือเปนบานหลักหรือบานพอบานแม) โดยมีระเบียง
เชื่อมตอจากบานเดิม หนาตางเปนไมแผนเดียว มีการเก็บยุงขาวไวในบาน มีหองโถงหรือลานอเนกประสงค
ไวเปนรวมคนในครอบครัว นั่งกินขาวพูดคุย การปลูกสรางไมตอกตะปู ใชการขัดไมท้ังหลังแทน มักไมลอม
รั้วก้ันอาณาเขต แตปจจุบันเปนบานก่ึงไมก่ึงปูน พ้ืนติดถนน ไมยกสูง ตั้งเปนบานเดี่ยว เปนหลังๆ ลอมรั้ว
ก้ันอาณาเขต
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คือ ถนนท้ังในชุมชน และระหวางชุมชน จึงทําใหคนในชุมชนเปลี่ยนจากการปลูกบานติดกับแหลงน้ํามาเปน
ติดกับถนน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางและการประกอบอาชีพ

ภาพท่ี 13-14 ลักษณะการตั้งบานเรือนของชุมชนหนองโรงในปจจุบัน

สวนลักษณะการปลูกบานเดิมเปนการปลูกบานไมชั้นเดี่ยวยกสูงเสาไม หลังคาจั่วแหลม พอลูก
ชายหรือลูกสาวแตงงานจะปลูกเรือนเชื่อมตอบานเดิม (ถือเปนบานหลักหรือบานพอบานแม) โดยมีระเบียง
เชื่อมตอจากบานเดิม หนาตางเปนไมแผนเดียว มีการเก็บยุงขาวไวในบาน มีหองโถงหรือลานอเนกประสงค
ไวเปนรวมคนในครอบครัว นั่งกินขาวพูดคุย การปลูกสรางไมตอกตะปู ใชการขัดไมท้ังหลังแทน มักไมลอม
รั้วก้ันอาณาเขต แตปจจุบันเปนบานก่ึงไมก่ึงปูน พ้ืนติดถนน ไมยกสูง ตั้งเปนบานเดี่ยว เปนหลังๆ ลอมรั้ว
ก้ันอาณาเขต
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ลักษณะการสรางบานเรือนแบบดั้งเดิมโดยเปนการปลูกบานไมชั้นเดี่ยวยกสูง เสาไม หลังคา
จั่วแหลม พอลูกชายหรือลูกสาวแตงงาน จะปลูกเรือนเชื่อมตอบานเดิม (ถือเปนบานหลักหรือบานพอบาน
แม) โดยมีระเบียงเชื่อมตอจากบานเดิม หนาตางเปนไมแผนเดียว มีการเก็บยุงขาวไวในบาน มีหองโถงหรือ
ลานอเนกประสงคไวเปนรวมคนในครอบครัว นั่งกินขาวพูดคุย การปลูกสรางไมตอกตะปู ใชการขัดไมท้ัง
หลังแทน มักไมลอมรั้วก้ันอาณาเขต(ดังภาพท่ี 15-20)

2.2

ภาพท่ี 15-20 ลักษณะการสรางบานเรือนในยุคดั้งเดิม

วงกลมสแีดง : ปลูกเรือนเชือ่มตอ
บานเดิม (ถอืเปนบานหลักหรือบาน
พอบานแม) โดยมีระเบียงเชื่อมตอ
จากบานเดิม

ยุงขาว

ยกใตถุนสูง
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ลักษณะบานเรือนท่ีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พ.ศ. 2555 – 2559 (เริ่ม
เปลี่ยนแปลง) โดยจะเปนบานเรือนท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ป พ.ศ. 2555 แสดงการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะบานเรือน เริ่มเปนก่ึงไมหลังคาสังกะสี ใตถุนไมสูงมาก ตั้งเปนบานเดี่ยว เปนหลังๆ ลอมรั้วก้ัน
อาณาเขต

ภาพท่ี 21-22 ลักษณะการสรางบานเรือนในยุคท่ี 2

ลักษณะบานเรือนในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2560-ปจจุบัน)โดยจะเปนบานเรือน ปลูกเปนบาน
ปูน ตั้งเปนบานเดี่ยว เปนหลังๆ ลอมรั้วก้ันอาณาเขต

ภาพท่ี 23-25 ลักษณะการสรางบานเรือนในยุคปจจุบัน

วงกลมสีเขียว : บานก่ึงไมก่ึงปูน บานปูนท้ังหลัง พ้ืนติดถนน
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3.5 การศึกษาและการสาธารณสุข

ชุมชนหนองโรงเปนชุมชนท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหบุตรหลานไดศึกษา โดยพบวา เด็กในวัย
เรียนสวนใหญไดรับการศึกษาท้ังสถานศึกษาในพ้ืนท่ี และนอกพ้ืนท่ี โดยมีสถาบันศึกษาในสังกัดของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง มีอยู 3 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ นอกนั้นเปน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 6 แหง และศูนยการศึกษานอก
โรงเรียน จํานวน 1 แหง จากการศึกษา พบวา สําหรับครอบครัวท่ีคอนขางมีฐานะดีจะสงบุตรหลานเขาไป
เรียนในตัวอําเภอพนมทวน และตัวจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะเดินทางไป-กลับ เพราะอยูไมหางไกลจากชุมชน
โดยเฉพาะในชวงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะโรงเรียนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีไมมีโรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเลย และเม่ือสําเร็จการศึกษาตอนปลายสวนใหญก็จะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
เปนสวนใหญ

ตารางท่ี 4 สถานศึกษาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีชุมชนหนองโรง

ลําดับท่ี สถานศึกษา จํานวน
นักเรียน

จํานวน
ครู

อัตราสวน
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

ท่ีมา: องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง สํารวจขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559(2559)

สาธารณสุข
ชุมชนหนองโรง นับเปนชุมชนท่ีมีภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับแพทยพ้ืนบาน เชน หมอพน หมอ

เปา หมอเหยียบ หมอนวด และสมุนไพร และชาวบานก็ดูแลรักษากับดวยแพทยพ้ืนบานมาอยางตอเนื่อง
รวมกับการรักษาตามหลักแพทยแผนปจจุบัน โดยมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพดําบลทุงสมอ ท่ีรับผิดชอบ
ดูแลชาวบาน หมูท่ี 1, 2, 9 และ 11 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุมหิน ท่ีรับผิดชอบดูแล
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ชาวบาน หมูท่ี 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 และ 17 นอกจากนี้ยังมีศูนยสาธารณสุขขอมูลฐานประจํา
หมูบาน จํานวน 17 หมูบาน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน 17 หมูบาน

ภาพท่ี 26 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุมหิน

สวนการดูแลทางดานอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชาวบาน ใน
ชุมชนมีท่ีทําการสายตรวจตําบลหนองโรง จํานวน 1 แหงศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง
จํานวน 1 แหงศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง
(ศป.ปส.อบต.หนองโรง) จํานวน 1 ศูนย และศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลหนองโรง จํานวน ๑ แหง

3.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ชุมชนหนองโรง มีพ้ืนท่ีติดกับเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร สภาพพ้ืนท่ีปาไมรอบ
บริ เ วณหมู บ าน เปนป า เบญจพรรณท่ี มี พันธุ ไม ข้ึนอยู อย า งหลากหลายเ พ่ือ เปนการอนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูตลอดไปชุมชนไดชวยกันจัดตั้งปาชุมชนข้ึน รวมถึงจัดใหมี
กิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง

แหลงน้ํา
ตําบลหนองโรง มีลําหวยธรรมชาติท่ีสําคัญ6 สาย ดังนี้

- ลําหวยดวน ระยะทาง 5,500 เมตร
- ลําหวยวังตาเพลีย ระยะทาง 6,350 เมตร
- ลําหวยชักพระ ระยะทาง 3,500 เมตร
- ลําหวยทาตะแก ระยะทาง 3,030 เมตร
- ลําหวยรางยอม ระยะทาง 5,200 เมตร
- ลําหวยวังยายกวย ระยะทาง 1,220 เมตร
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นอกจากลําหวยสาธารณะตามท่ีกลาวขางตนแลว ในพ้ืนท่ีปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ยัง
พบแหลงน้ําซึมหรือพุน้ําขนาดเล็ก ท่ีชาวบานเรียกวา น้ําตกหินหลุกหลิก ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรธรรมชาติ
UNSEEN ของชุมชนหนองโรง

“..น้ําตกหินหลุกหลิก มีมาตั้งแตผมเปนเด็กๆ เขาไปวิ่งเลนในปาแลว มันไมเหมือนน้ําตกท่ีเรา
เห็นท่ัวไปนะครับ..มันเปนจุดท่ีพุน้ําซึมออกมา แลวไหลเปนทางยาวลงไปในลําหวยหวยสะพาน..ท่ี
เรียกวา น้ําตกหินหลุกหลิก เพราะบริเวณนั้นมีกอนหินขนาดเล็กเยอะ เม่ืออยูในน้ํามันสะทอนกับ
แสง เห็นระยิบระยับสวยงามมาก..แตทุกวันนี้ดวยความท่ีมันแหงแลงบางปเราก็ไมเห็นน้ําซึมข้ึนมา
ครับอาจารย..เราก็หวังวาถาเรารวมใจกันดูแลปาของเราดีดี น้ําตกจะกลับมา..”

คําบอกเลาจากประธานปาชุมชน

ทรัพยากรปาไม
ตําบลหนองโรง มีพ้ืนท่ีราบเชิงเขา  ดังนั้นจึงมีทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทปาไมครอบคลุม

พ้ืนท่ีจํานวนมาก ชาวบานไดรวมกันจัดทําแนวเขตปา จัดตั้งข้ึนเปนปาชุมชน

ตารางท่ี 5 แสดงเขตพ้ืนท่ีปาในเขตตําบลหนองโรง

ลําดับท่ี ช่ือปา จํานวนพื้นท่ี (ไร)

1 ปาชุมชนบานหวนสะพานสามัคคี 2,247
2 ปาชุมชนบานรางยอม 300
3 ปาเขาใหญ 1,600
4 ปาทุงใหญ 7,500
5 ปาชุมชนบอหวานอย 300

ภูเขา
ดวยสภาพภูมิประเทศของชุมชนท่ีเปนท่ีราบหอมลอมดวยภูเขา ดังนี้ เขาสอยดาวเขาใหญ เขา

กําแพงเขาทุงข้ีวัวเขามะปรางคเขาสะบาเขาเตาและเขาพระ
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ภาพท่ี 27-28 สภาพภูมิประเทศของชุมชนหนองโรงท่ีเปนท่ีราบหอมลอมดวยภูเขา

ยอนรอยอดีต: บทเรียนแหงความสําเร็จการแกปญหาชุมชนแบบมีสวนรวม

การศึกษาเก่ียวกับประสบการณของชุมชนในการแกปญหาชุมชนแบบมีสวนรวม ผูวิจัยได
สัมภาษณแบบเจาะลึกกับแกนนําชุมชนซึ่งเปนคณะกรรมการโครงการฟนฟูชุมชนทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหา
สังคมความยากจนเชิงบูรณาการ และการจัดตั้งปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี และสัมภาษณแบบ
เจาะลึกกับท่ีปรึกษาโครงการดังกลาว จํานวน 3 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวัล สีจันทร จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาจารยจักรกฤษณ โพธิ์แพงพุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และนาย
ยุทธภัณฑ  เตชะแกว นักวิชาการอิสระ รวมกับการศึกษาจากเอกสาร 2 ฉบับ คือ แผนแมบทชุมชน
พ่ึงตนเอง ตําบลหนองโรง และสรุปขอมูลพ้ืนฐานโครงการฟนฟูชุมชนทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาสังคมความ
ยากจนเชิงบูรณาการและการจัดตั้งปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี สามารถสรุปบทเรียนการแกปญหา
ชุมชนแบบมีสวนรวม ไดดังนี้

บทเรียนการแกปญหาสังคมความยากจนเชิงบูรณาการ

ชุมชนหนองโรง ประสบปญหาเก่ียวกับการทํากินมาอยางตอเนื่อง ปญหาท่ีสําคัญ คือ ปญหาภัย
แลง สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก เชน ทํานา ปลูกมันสําประหลัง ขาวโพด พืชผัก และ
เลี้ยงสัตว เชน โคเนื้อ กระบือ ไกพ้ืนเมือง เปนตน และมีอาชีพเสริมนอกภาคเกษตร เชน การคาขายไม
ดอกไมประดับ ผลผลิตทางการเกษตร และรับจางคนในชุมชนมีรายไดมาจากผลผลิตทางการเกษตรและ
การจําหนายไมดอกไมประดับแกนักทองเท่ียวเปนหลักแตชาวบานก็ยังประสบปญหาดานการตลาด ราคา
พืชผลทางการเกษตรไมแนนอน ตนทุนการผลิตสูง จึงทําใหรายไดกับรายจายไมสมดุลกัน ภาระหนี้สินจึง
ตามมา ประกอบกับไมมีเงินออม และขาดหลักประกันในชีวิต
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แมจะมีปญหามากมายคนในชุมชนก็ไมไดยอมจํานนตอปญหาท่ีรุมเรา โดยผูนําชุมชนท่ีมีความ
เขมแข็ง และเสียสละเพ่ือสวนรวม เปนแกนนําในการทํากิจกรรมการรวมกลุมคนหาปญหา แนวทางในการ
แกปญหาของตนเอง โดยผสมผสานความรูท่ีมีอยูท้ังภายในชุมชนและภายนอกชุมชนท่ีเหมาะสมกับบริบท
ชุมชน จนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง ทําใหมีหนวยงานตางๆ เขามาสนับสนุนการทํางานท้ังจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชนอยางตอเนื่อง นําไปสูการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูในดานตางๆ
ได เชน การรวมกลุมรานคาชุมชน กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย การจัดทําแผนแมบทชุมชน
เปนตน สามารถเปนศูนยการเรียนรูในทุกดาน ซึ่งมีคณะศึกษาดูงานจากหนวยงานตางๆ มาศึกษา และ
นําไปเปนแบบอยางในการพัฒนาหมูบานของตนเอง โดยบทเรียนแหงความสําเร็จหนึ่งท่ีนับเปนจุดเริ่มตน
การทํางาน จนทําใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได คือ “การแกปญหาความยากจนของชุมชน”โดยมี
กระบวนการดําเนินงาน และผลลัพธ ดังนี้

1. กระบวนการดําเนินงาน

แกนนําชุมชน นําโดย นายเสริม  ไคลมี อดีตกํานันตําบลหนองโรง นายสุวรรณ  เปรมปรีดิ์ นายก
อบต. นายประยงค  แกวประดิษฐ ประธานปาชุมชน และตัวแทนชาวบานไดจัดประชุมกลุมยอย เพ่ือคนหา
แนวทางแกไขปญหาความยากจนของชุมชน โดยมีการปรึกษาหารือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และมี
การศึกษาดูงานจากหลายพ้ืนท่ี จนไดแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเองตําบลทาเสาและแผนชุมชนแตละหมูบานท่ี
ผานกระบวนการวิเคราะหศักยภาพชุมชนและทุนทางสังคมโดยกระบวนการมีสวนรวม หลังจากนั้นได
ดําเนินการตามแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนมีการจัดตั้ง ศูนยสาธิต
การเกษตรและรานคาชุมชนตําบลหนองโรง โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือลดรายจาย สรางรายไดใหชุมชน
เปนแหลงเงินออมและการจัดสวัสดิการชุมชน รวมถึงการสรางกระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการอีก
ดวย แตการดําเนินงานในชวงเริ่มตนยังไมประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้เนื่องจากขาดการใหความรวมมือจาก
ชาวบานและการหนุนเสริมจากหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของปจจุบันไดพัฒนาเปนรานคาประชารัฐเพ่ือ
ชุมชน และศูนยกระจายสินคาชุมชนโซนพนมทวน ตามนโยบายของภาครัฐ

ภาพท่ี 29-30 ศูนยสาธิตการเกษตรและรานคาชุมชนตําบลหนองโรง
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ในป พ.ศ. 2546 ชุมชนไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัยแหงชาติ
(สกว.) ในการแกปญหาความยากจน ภายใตงานวิจัยเรื่อง การฟนฟูชุมชนทองถิ่นและแกปญหาสังคมและ
ความยากจน โดยมีจุดเริ่มตนท่ีสมาชิกในชุมชนทําการจัดเก็บขอมูลรายรับ รายจาย เงินออมและหนี้สิน
ครัวเรือน โดยพบวา รายจายสวนใหญจะเปนคาตนทุนการผลิต คาอาหารและของใชจํา เปนใน
ชีวิตประจําวัน คาเชื้อเพลิงและคาเดินทาง แตพบประเด็นท่ีนาสนใจนําไปสูการแกไขปญหาของชุมชนใน
ท่ีสุด คือ คาใชจายเก่ียวกับบัตรเติมเงินและคาโทรศัพทท่ีคอนขางสูงมากหลังจากนั้นไดนําเสนอขอมูล
ท้ังหมดแกสมาชิกชุมชน ทําใหชาวบานไดรับทราบขอมูลของแตละหมูบาน และรวมกันพิจารณาประเด็น
หลักๆ ท่ีพบจากขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งรายจายบางประเภทท่ีสูงเกินความจําเปน และรายจายบาง
ประเภทท่ีสามารถลด ละ เลิกไดหากมีการวางแผนการใชจายท่ีดี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

การชี้แจงขอมูลแกชุมชน สงผลใหชุมชนตื่นตัว อยากเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา รวมท้ัง
เริ่มตระหนักถึงปญหาการใชจายมากข้ึน ซึ่งเปนผลดีตอการกําหนดทิศทางในการแกไขปญหาดานตางๆ
ตอไป เม่ือไดนําเสนอขอมูลวิเคราะหถึงสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนและทําความเขาใจกับชาวบานในชุมชนแลว
หลังจากนั้นไดนําขอมูลดังกลาวไปจัดทําแผนเพ่ือแกไขปญหาในชุมชนท่ีสามาถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยแบงเปน 5 ลักษณะ ดังนี้ 1) แผนการลดรายจาย สรางรายได 2) แผนสรางอาชีพเพ่ิม
รายไดแกชุมชน 3) แผนสรางเงินออม-แหลงทุน 4) แผนสวัสดิการชุมชน สรางความม่ันคงแบบเอ้ืออาทร
และ5) แผนฟนฟูสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

2. ผลลัพธท่ีชุมชนไดรับ

คณะกรรมการโครงการฟนฟูชุมชนทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาสังคมความยากจนเชิงบูรณาการ
(2551) ไดสรุปผลจากการดําเนินกิจกรรม พบวา กิจกรรมดังกลาวทําใหชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ท่ีเกิดข้ึนของชุมชนเอง โดยมีแผนแมบทชุมชนเปนเครื่องมือกระตุนใหชุมชนไดพัฒนาตนเอง ปรับแนวคิด
และไดเรียนรูกระบวนการจัดเก็บขอมูล และทํางานอยางมีระบบ เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา
ชีวิตของชุมชน สามารถแกปญหาไดตรงประเด็น และไดเกิดกลุมองคชุมชนตามมาอีกหลายกลุม เชน
สถาบันการเงินชุมชนพุทธวิมุติสวัสดิการชุมชน กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน กลุมแปรรูปผลิตภัณฑทาง
การเกษตร กลุมสตรีอาสาพัฒนา กลุมไมดอกไมประดับและสมุนไพร เปนตน

กิจกรรมและกลุมตางๆ อยูภายใตการดูแลของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเกิดจากความ
รวมมือของชาวชุมชนกอตั้งข้ึนภายใตการหนุนเสริมดานวิชาการ งบประมาณ และบุคคลากรจากกอง
การเกษตรและสหกรณ สํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 กรมวิชาการเกษตร สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอพนมทวน สํานักงานปกครองอําเภอพนมทวน สํานักงาน
พัฒนาท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สหพันธ
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เกษตรกร เ พ่ือการ พัฒนาภาคตะวันตก มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  วิทยา เขตกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

นอกจากนี้ คณะกรรมการโครงการฟนฟูชุมชนทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาสงัคมความยากจนเชิงบูรณา
การ (2551) ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานของกลุมตางๆ ในชุมชนท่ีผานมา พบวา สามารถแบงกลุม
ตามความเขมแข็ง ได 3 กลุม คือ 1) กลุมท่ีเขมแข็งและกําลังเจริญเติบโต กลุมเหลานี้มีจุดเดน คือ มี
คณะกรรมการท่ีซื่อสัตย และเสียสละ สมาชิกมีความสามัคคีใหความรวมมือเปนอยางดี มีระเบียบขอบังคับ
ท่ีชัดเจน มีระบบการบริหารงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได มีการกระจายอํานาจ มีการพัฒนางาน
อยางตอเนื่อง สามารถปรับทิศทางการทํางานตามสถานการณปจจุบันไดเปนอยางดี และท่ีสําคัญ คือ มีการ
ประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง ชวยสรางความเขาใจตรงกันของเหลาสมาชิก 2) กลุมท่ีคงท่ีและ
กําลังพัฒนา ลักษณะของกลุมนี้ คือ เปนกลุมท่ีสวนใหญเกิดข้ึนมาจากการกําหนดของภาครัฐ มีระเบียบ
แบบแผนท่ีแนนอน ไมสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณและมีคณะกรรมการตามระเบียบท่ีกําหนดไว
และ 3) กลุมท่ีไมเขมแข็งตองไดรับการพัฒนา ลักษณะของกลุมนี้ คือ มีคณะกรรมการทํางานจํานวนนอย
และขาดความเสียสละ มีระเบียบไมรัดกุม สมาชิกเห็นแกประโยชนสวนตน ไมใหความรวมมือ เขารวม
กิจกรรมไมสมํ่าเสมอ ขาดการเรียนรูเก่ียวกับการบริหารจัดการและขาดการประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสาร
แกสมาชิก

บทเรียนการจัดตั้งปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี

ผูเฒาผูแกกลาวตอกันมาวาตําบลหนองโรงเปนเสนทางเดินทัพและท่ีตั้งคายของทหารสมัยกรุงศรี
อยุธยา แสดงหลักฐานแวดลอมทางประวัติศาสตรท่ีเชื่อไดวาตําบลหนองโรง เปนสวนหนึ่งของการทํา
สงครามยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และชนะศึกในครั้งนี้ ทําใหพมาตองพายแพไป สิ่งท่ี
คนพบไดแก วัตถุโบราณท่ีใชในการทําสงครามดังกลาว ท้ังเครื่องศาตราวุธ เครื่องประดับชางมา ลูกประคํา
มา รวมท้ังกะโหลกชาง กระดูกชางมาจํานวนมาก

ในสมัยสงคราโลกครั้งท่ี 2 ตําบลหนองโรง ยังเปนท่ีตั้งคายทหารญี่ปุน โดยมีอนุสรณรองรอยทาง
ประวัติศาสตรในคนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู เชน โบสถและเจดียนอกจากนี้ มีการสรางทางรถไฟ ตัดไมทํา
หมอนรองรถไฟ ตอมามีการตั้งโรงงานกระดาษ และมีการขอใชพ้ืนท่ีปาท่ีอุดมสมบูรณ ตัดไมรวก ไมไผมา
ทํากระดาษ ในป พ.ศ. 2515 – 2516 มีการสรางโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานน้ําตาล โรงงานแปงมัน
สําปะหลัง โดยมีนายทุนเขามาสนับสนุนเงินทุนใหปลูกออยและมันสําปะหลัง ชาวบานจึงเริ่มปลูกพืช 2
ชนิดนี้เปนจํานวนมาก และเริ่มบุกรุกเขาไปในปาสาธารณะของชุมชน โดยมีการนําเครื่องจักรกล เชน รถ
แทรกเตอรเขามาทําลายปา สัตวปาไมมีท่ีอยูอาศัย สงผลกระทบท่ีตามมา คือความแหงแลง ขาดแคลนน้ํา
อากาศรอนจากเหตุการณดังกลาวจึงเปนท่ีมาท่ีคนในชุมชนนําโดย นายเสริม  ไคลมี อดีตกํานันตําบล
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หนองโรง นายประยงค  แกวประดิษฐ อดีตประธานปาชุมชน (เสียชีวิตแลว) และตัวแทนชาวบานไดมีการ
รวมตัวกันเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 2517 เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีปาชุมชน โดยมีกระบวนการในการดําเนินการ ดังนี้

1. กระบวนการดําเนินงาน

ป พ.ศ. 2517 มีการจัดตั้งคณะกรรมการหมูบาน โดยมีนายประสงค แกวประดิษฐ (ลุงเปยก) ซึ่ง
ขณะนั้นดํารงเปนสารวัตรกํานัน เปนประธานคณะกรรมการหมูบานดังกลาว และเชิญผูบุกรุกทําลายปาเขา
ประชุมเพ่ือหาขอตกลงในการยุติการบุกเบิกพ้ืนท่ีปาชุมชน ตอมาในป พ.ศ. 2518 สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดําริปารักษน้ําใหกับชุมชน ในป พ.ศ. 2520
นายประสงค แกวประดิษฐ (ลุงเปยก) ไดดําเนินการปลูกปาและทําเขตแนวปองกันไฟปา ควบคูไปกับการ
ดูแลรักษาปา ในป พ.ศ. 2529 มีการอบรมอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.) เขาไปดูแลรักษาปาท่ีถูก
ทําลาย ตอมาในป พ.ศ. 2541 มีการอบรมหลักสูตรปาชุมชน และรวมกันประชุม โดยท่ีประชุมมีมติเปนเอก
ฉันทและเห็นชอบรวมกันใหเปนปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี

ในป พ.ศ. 2542 ปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมปาไมใหเปน
“ปาพ้ืนบาน อาหารชุมชนดีเดนระดับเขต” เปนบทพิสูจนของความรวมแรงรวมใจ ชาวบานและชุมชนบาน
หวยสะพานไดขอสรุปวา กระบวนการจัดการปาชุมชน เนื้อแทแลวก็เพ่ือท่ีจะใหเกิดการใชประโยชนท้ังใน
มิติทางดานนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจของชุมชนไปพรอมๆ กัน

ในป พ.ศ. 2543 ชุมชนสงชาวบานเขาอบรมในโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา และกลับมา
ตั้งกลุม รสทป. ข้ึนในหมูบาน ดูแลรักษาปาท้ังปาชุมชนและปาสงวนแหงชาติ (ปาหนองโรง) ท่ีอยูติดกัน มี
การระดมทุนสําหรับการดําเนินงานจํานวนหนึ่ง จนกระท่ังป 2543 ก็ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจาก
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีใหเปน “พ้ืนท่ีตําบลเขียวขจีดีเดน” ระดับจังหวัด

ในป พ.ศ. 2544 รอยตํารวจตรี พัฒนา สัมมาทิตฐิ ราษฎรภูมิลําเนาอําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี ไดมีหนังสือขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอใหทางราชการขุดคลองชลประทาน
ตอเชื่อมจากคลองชลประทานเดิมท่ีรับน้ําจากเข่ือนแมกลอง (เข่ือนวชิราลงกรณเดิม) เพ่ือสงน้ําใหราษฎรใน
เขตตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน ซึ่งประสบปญหาขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนม
ทวนไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เม่ือวันท่ี 16 พฤศจกิายน 2544

ในป พ.ศ. 2546 – 2549 องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือ
การลงทุนทางสังคม (SIF) พอช. และ สสส. เปนตน ไปศึกษาดูงานการสรางศูนยเรียนรูปาชุมชน เพ่ือเปน
แหลงเรียนรูใหกับคนในชุมชนท่ีสําคัญ คือ ป พ.ศ. 2553 – ปจจุบันบริษัทเครือซีเมนตไทย (SGC)
สนับสนุนงบประมาณตอเนื่องชุมชนพัฒนาฐานการเรียนรูตางๆ ท่ีเกิดจากปาจนสามารถขยายเครือขาย
ความรวมมือในการทํางานไปยังหนวยงานอ่ืนๆ คือ องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง โรงเรียน
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วัดหวยสะพาน มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และกรมปาไม จนกลายเปนแหลงอาหาร แหลงเรียนรูท่ี
สําคัญอยางยิ่งตอคนในชุมชนและนอกชุมชน

2. ผลลัพธท่ีชุมชนไดรับ

จากการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาวา 40 ป ชุมชนสามารถทวงคืนผืนปา จากความ
พยายามของแกนนําในการตอสูและอนุรักษใหไดมาซึ่งผืนปาผืนเล็กๆ พันกวาไรของชุมชน นําไปสูพ้ืนท่ีปาท่ี
เพ่ิมข้ึนอีก 3 พันกวาไร นํามาซึ่งความภาคภูมิใจท่ีหาคามิได และกลายเปนพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม
การอนุรักษตอไปจนพัฒนาเปนศูนยการเรียนรูการจัดการปาชุมชนแบบมีสวนรวมท่ีทํางานในเชิงบูรณาการ
ท้ังในเชิงวิชาการและหนวยงานทุกภาคสวนในสังคมในระดับชาติและนานาชาติ มีประชาชน นิสิตนักศึกษา
นักเรียน นักการเมือง ผูนําชุมชน และนักวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศมาเรียนรูดูงานอยาง
ตอเนื่อง ท่ีสําคัญชุมชนยังคงรักษาแหลงอาหารของชุมชนจนสามารถสรางความม่ันคงดานอาหารใหแกคน
ในชุมชนอยางงมหาศาล โดยในแตละปมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีไดรับจากปาชุมชนแหงนี้มหาศาลมาก เพราะ
เปนหาของปาของคนในชุมชน เชน เห็ดโดน ไมฝาง แย เปนตน

ภาพท่ี 31-33 ผลผลิตจากปาชุมชนแหลงสรางรายได
แกคนในชุมชนและความม่ันคงดานอาหาร
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“.. .ปาชุมชนเปนทุกอยางของพวกเราครับอาจารย . . . เปนโรงเรียน เปนสวนสนุก เปน
หางสรรพสินคา เปนลมหายใจ...ปาทําใหคนในชุมชนหันกลับมาทํางานรวมกัน ทําใหเราดึงเยาวชน
เรากลับมา เพราะสมัยกอนเด็กๆ จะขับมอเตอรไซตเสียงดัง สรางความรําคาญเลนเกมส พอเราดึง
เขามารวมทําปา เขาดีข้ึนครับอาจารย...”

เสียงสะทอนถึงประโยชนท่ีชุมชนไดรับจากการรวมมือรวมใจกันทําปาชุมชน

นอกจากนี้ ป พ.ศ. 2546 ชาวบานเกิดแนวคิดในการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณคา
ของปา เพ่ือสืบทอดเจตนารมณของชุมชนใหสืบทอดยาวนานโดยใชชื่อ กลุมเยาวชนบานหวยสะพาน
สามัคคีและดวยความโดดเดนในดานการแสดงรําเหยย ซึ่งเปนศิลปพ้ืนบานของชุมชนบานหวยสะพาน
สามัคคี ท่ีไดถายทอดไปสูกลุมเยาวชน นําไปสูการผสมผสานเรื่องราวของการอนุรักษปา และการแสดงศิลป
พ้ืนบานไดอยางนาสนใจ และไดรับเชิญใหไปแสดงตามงานวันสําคัญตางๆ ดวยกระบวนการทํางานของกลุม
มีวิธีท่ีนาสนใจ ไมวาจะเปนการเขารวมประชุมผูใหญบาน และนําเสนอความคิดเห็นใหผูใหญไดรับทราบ
และเกิดความเขาใจ ในสิ่งท่ีกลุมเยาวชนกําลังดําเนินการ จนทําใหป พ.ศ. 2548 ท้ังปาชุมชนบานหวย
สะพานสามัคคี และกลุมเยาวชนบานหวยสะพานสามัคคี ไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว

“...หลายครั้งท่ีพวกเราไดเห็นความพยายามของผูใหญในชุมชนท่ีตองเสียสละท้ังเงิน ท้ังแรง และ
เวลาในการออกไปสํารวจปา ทําใหพวกหนูเกิดความภาคภูมิใจในปาผืนนี้ และอยากเขามาชวยงาน
สานตอไป พวกเราจึงมีการประชุมกันทุกวันเสารท่ี 1 และ 3 ของทุกเดือน เพ่ือวางกิจกรรมท่ีจะทํา
กันในแตละเดือน…”

เสียงสะทอนท่ีปากเลาความภูมิใจอันยิ่งใหญของเยาวชน

ความสําเร็จของชาวบานในการจัดการปาชุมชน คือ ป พ.ศ. 2554 กรมปาไม ไดอนุมัติและข้ึน
ทะเบียนปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคีเปนปาชุมชนท่ีถูกตองตามกฎหมายในป พ.ศ. 2555 กรมปาไม
รวมกับบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้งจํากัด (มหาชน) จัดโครงการคนรักษปาปารักชุมชนประจําปพ.ศ.
2555คัดเลือกปาชุมชนท่ีมีผลงานดานการดูแลรักษาปาชุมชนจากท่ัวประเทศเขาชิงรางวัลถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรีโดยมีปาชุมชนจากท่ัวประเทศเขารวมประกวดเกือบ
1,000 แหง ผลการตัดสินปรากฏวา ปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี หมูท่ี 2 ตําบลหนองโรง อําเภอ
พนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีควารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เนื่องจากมีโครงสรางและแผนการจัดการปาท่ี
ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการดูแลปาไดอยางเปนระบบใชผืนปาเปนศูนยกลางในการถายทอด
เรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับวิถีการดําเนินชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชุมชน
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ภาพท่ี 34 ปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคีบทเรียนแหงความสําเร็จของชุมชนหนองโรงในการแกไข
ปญหาดวยตนเอง

ท่ีมา: สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 10 (ราชบุรี) กรมปาไม
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จากท่ีกลาวขางตน คือ บทเรียนแหงความสําเร็จการแกปญหาชุมชนแบบมีสวนรวมของชุมชน
หนองโรง ท่ีแสดงใหเห็นวา คนในชุมชนมีประสบการณในการทํางานแบบมีสวนรวมกับหนวยงานอ่ืนท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมอ่ืนๆ นอกจากนี้ชุมชนยังใหความสําคัญกับเด็ก
และเยาวชน โดยไดเคยมีความพยายามในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนมาทํางานรวมกับผูใหญใน
กิจกรรมการจัดการปาชุมชนโดนใชวัฒนธรรมชุมชนเปนฐาน ดวยการผสมผสานเรื่องราวของการอนุรักษปา
และการแสดงศิลปพ้ืนบาน ออกมาในรูปแบบกิจกรรม ไดแก การเพาะตนกลา รวมปลูกตนไมในวันสําคัญ
ตางๆ เขารับการฝกอบรมวิทยากร เพ่ือแนะนําผูเขามาเยี่ยมชมงาน มีการเพนทยาม ยอมผาเช็ดหนา เพ่ือ
จําหนายหารายไดตั้งกองทุนออมทรัพยปาชุมชนข้ึน รวมไปถึงการแสดงรําเหยยตามสถานท่ีตางๆ ในสําคัญ
ฯลฯ กิจกรรมเหลานี้ไดสงผลถึงการปรับตัวของเด็กในชุมชน จากเม่ือกอนท่ีไมเคยพูดคุยกัน แมวาบานจะ
อยูติดกันก็ตาม หรือบางครั้ง เด็กบางคนเดินผานผูใหญ ก็ไมยกมือไหว แตเดี๋ยวนี้ เด็กๆ รูจักกันเกือบหมด
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกันตลอด รวมไปถึงการปรับพฤติกรรมใหเปนผูเคารพนบนอบ

แตปจจุบันกิจกรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชนไดลดความสําคัญลงเปนอยางมาก เนื่องจากกิจกรรมที
ปฏิบัติขาดความตอเนื่อง ขาดแกนนําเด็กและเยาวชน เพราะเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีสวนใหญจะออกไป
ศึกษานอกชุมชน และเม่ือจบการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก็ออกจากชุมชนไปเรียนในตัวเมือง
หรือตางจังหวัด บางสวนเม่ือสําเร็จการศึกษาก็ยังคงอยูทํางานนอกพ้ืนท่ีชุมชน

“...จริงๆ เราก็ยังใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชนอยูนะ แตพอเราสรางรุนหนึ่งมาไมก่ีปก็ออก
จากชุมชนไป บางคนไปเรียนไปทํางานแลวไมกลับมาก็มี...มันเลยขาดความตอเนื่อง..เด็กท่ีอยูใน
ชุมชนก็ฐานะทางบานยากจน ไมสามารถไปเรียนในเมืองได ตองชวยครอบครัวทํางาน จะใหมา
ทํางานเพ่ือชุมชนก็ไมเต็มท่ีครับ...ตอนนี้มีนโยบายใหตั้งสภาเด็กและเยาวชนมา พอดีกับโครงการ
ของอาจารยและครับ เปนโอกาสของชุมชนในการหันกลับมารวมมือกันพัฒนาศักยภาพเด็กๆ กัน
อีกรอบ...เริ่มท่ีการพนันเลยก็ดีครับ เพราะตอนนี้เริ่มพบวามีการเลนพนันฟุตบอลกันพอสมควร...”

เสียงสะทอนจากผูนําชุมชน

จะเห็นไดวาท่ีกลาวมา ถือเปนประสบการณท่ีดีตอการทํางานแบบสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนของชุมชนหนองโรง
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ตอนท่ี 2 สภาพปญหาความตองการ และความคาดหวังของชุมชนหนองโรง

จากการจัดเวทีระดมความคิดเห็น การสัมภาษณเชิงลึกผูนําชุมชนและตัวแทนชาวบาน รวมท้ัง
ศึกษาจากเอกสารตางๆ เชนแผนแมบทชุมชน แผนชุมชนหมูบานท้ัง 3 หมูบาน และสรุปขอมูลทุนทาง
สังคม เปนตนเก่ียวกับสภาพปญหาท่ีพบในพ้ืนท่ีชุมชนและความตองการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนา
ผลการศึกษา เปนดังตอไปนี้

สภาพปญหาท่ีพบในพื้นท่ีชุมชน สามารถแบงออกไดเปน 3 ดานใหญๆ คือ

1. ปญหาโครงสรางพื้นฐานในการดํารงชีวิต

1.1ปญหาเรื่องน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและสําหรับกิจกรรมทางการเกษตร โดยเฉพาะในชวง
ฤดูแลง น้ําจําไมเพียงพอตอการทํานา และการเกษตรอ่ืนๆ จนเปนท่ีกลาวติดตลกของคนชุมชนหนองโรงวา

“...คนท่ีนี่ทํานาปละ 4 ครั้ง แตไดผลผลิตแคครั้งเดียว หรือบางปอาจจะไมไดเลย..ท้ังนี้เพราะพอถึง
ฤดูทํานา ชาวบานก็จะไปหวานขาวรอน้ําฝน ปรากฏวาฝนท้ิงชวงขาวท่ีหวานก็เสียหาย..พอฝนมา
ใหมก็ไปหวานขาวอีก เจอฝนท้ิงชวงอีก เปนแบบนี้มาอยางตอเนื่อง..จนชาวบานบางสวนไดทําฏีกา
รองทุกขไปยังสํานักพระราชวัง และไดรับพระมาหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 9 พระราชทานอางเก็บน้ํามาใหคนในชุมชน ซึ่งสรางแลวเสร็จเม่ือ ป พ.ศ. 2556...”

ภาพท่ี 35 โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองโรง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1.2 ปญหาดานการคมนาคม เนื่องจากสวนใหญถนนในหมูบานยังเปนถนนดินอัดและถนน
ลูกรัง เม่ือใชงานไปนานๆ และในชวงฤดูฝนไดสรางผลกระทบท้ังฝุนละอองและการเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง
สรางความเสียหายตอท้ังคุณภาพชีวิตและทรัพยสินของชาวบาน ดังตัวอยางขอมูลท่ีได ดงันี้



75

“...ชุมชนเรามีสภาพพ้ืนท่ีสูงๆ ต่ําๆ บางชวงเปนเนินเขา ถนนในหมูบานทุกเสนเปนถนนดินอัด
และถนนลูกรัง พอใชไปนานๆ ไมมีการบํารุงดูแล ก็เกิดเปนหลุมเปนบอ ในชวงฤดูแลงฝุนดินฟุงทํา
ใหบานเรือน และเสื้อผาท่ีตากไวเปอนฝุนไปหมด...ยิ่งในฤดูฝนยิ่งไดรับผลกระทบคอนขางมาก
เวลาชาวบานขนผลผลิตทางการเกษตรออกมาขาย บางคนรถลมผลผลิตเสียหายหมด...ปท่ีแลว ปา
ปราณีขนกลวยออกมาฝากขายท่ีรานคาชุมชน ถนนลื่นรถลมไดรับบาดเจ็บ ตองเสียคารักษาตัวไป
มาก...”

1.3 ปญหาดานการติดตอสื่อสาร เนื่องจากในพ้ืนท่ียังไมมีชุมสายโทรศัพท จึงไมมีโทรศัพท
สําหรับใชติดตอสื่อสารกับภายนอก ตองใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีสรางรายจายใหกับชาวบานคอนขางมาก
สอดคลองกับขอมูลรายรับ รายจาย เงินออม และหนี้สินของชุมชน พบวาคาใชจายของชุมชนเก่ียวกับคา
โทรศัพทเคลื่อนท่ีคอนขางสูง

1.4 ปญหาเก่ียวกับไฟฟา เนื่องจากยังมีบางครัวเรือนท่ียังไมมีไฟฟาใชสอดคลองกับผลการ
สํารวจพ้ืนท่ีโดยรอบชุมชน พบวา ยังมีบานเรือนของชาวบานประมาณ รอยละ 5 ของจํานวนครัวเรือน
ท้ังหมด ท่ีอยูคอนขางหางไกลจากตัวชุมชนท่ียังไมมีไฟฟาใช ชาวบานตองใชเครื่องปนไฟ และแบตเตอรี่
แทน จึงสงผลใหเสียคาใชจายมากข้ึน

2. ปญหาคุณภาพชีวิต

2.1 ปญหาดานสุขภาพอนามัย จากการศึกษาพบวาเด็กและผูสูงอายุยังมีสุขภาพไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน และการบริการของสถานีอนามัยท่ีมีในพ้ืนท่ีเพียงแหงเดียวการบริการยังไมท่ัวถึง ชุมชนจึง
เห็นควรวา ควรสรางประชาคมสุขภาพของชุมชนเพ่ือใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิ
ปญญาทองถ่ินในการสรางความม่ันคงทางอาหารโดยการทําเกษตรผสมผสานใหมีกินตลอดปการใชสมุนไพร
และภูมิปญญาทองถ่ินทดแทนการใชสารเคมีและเพ่ือความปลอดภัยของอาหารควบคูกับการเสริมสรางให
ชุมชนมีบทบาทในการสงเสริมสุขภาพและเฝาระวังสุขภาวะของชุมชนท้ังโรคอุบัติใหมโรคระบาดซ้ําการมี
สุขอนามัยท่ีดี และสภาพแวดลอมท่ีนาอยูปลอดมลภาวะ

2.2 ปญหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชน จากการศึกษา พบวา เยาวชนในพ้ืนท่ีบางสวนยังไดรับ
การศึกษาไมสูงเทาท่ีควร จบการศึกษาเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนตนแลวเขาสูตลาดแรงงาน คือ ชวยทาง
บานทําการเกษตร รับจาง เปนตน และท่ีสําคัญเริ่มพบวา มีเด็กและเยาวชนในชุมชนสวนหนึ่งเขาไปพัวพัน
กับการเลนการพนัน โดยเฉพาะการเลนพนันฟุตบอลออนไลน และยาเสพติด



76

“..เราปฏิเสธไมไดวาเด็กในชุมชนของเราไมไดเขาไปยุงเก่ียวกับการพนัน เพราะเริ่มเห็นมาคน
แปลกหนาเขามาทวงหนี.้.”

“..ปญหานี้มันมาพรอมกับการพัฒนาระบบอินเตอรเนต..เราผูปกครองไมรูเลยจริงๆ วาลูกหลาน
เราเขาไปเลนการพนัน มันตรวจสอบยาก..แตท่ีแนๆ มีการเลนเกมออนไลน แตจะพนันกันรึปาวไม
ทราบ..”

“..บานเรามีเด็กๆสวนหนึ่งเขาเลี้ยงไกชนขาย..แตก็แอบเลนพนันไกชนกันบาง เพราะถาไกชนของ
ตนเองชนะ ราคาก็จะสูงข้ึนเปนสิบเทาเลยครับ..แตก็ไมมากหรอกครับ เขาเลนกันสนุก ติดปลาย
นวมเล็กๆนอยๆ...”

“...ตอนนี้ชุมชนเราเริ่มมีคนมาเชาพ้ืนท่ีนาจดัการแขงขันวัวลาน...เด็กๆ บานเรา หรือแตผูใหญเองก็
ชอบไปดู และเห็นวามีการพนันขันตอกันดวย...นี่ก็นับเปนอีกหนึ่งปญหาท่ีสุมเสี่ยงตอการท่ีเด็กของ
เราจะเขาไปม่ัวสุมกับการพนันได...”

ภาพท่ี 36 การจัดการแขงขันวัวลานท่ีคนนอกชุมชนเขามาเชาพ้ืนท่ีจัดในชุมชนบานหนองโรง

2.3 ปญหาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวาชาวบานเห็นความสําคัญ
ของปา แตสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและผลกระทบท่ีตามมาอันเกิดจากการทําลายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ยังมีอีก 5 ปญหา คือ 1) ชาวบานบางท่ียังมีความเชื่อผิดๆ เก่ียวกับการจุดไฟเผาปาเพ่ือใหพืชผัก
ปาบางชนิดออกยอกหรือออกดอก 2) ปญหาการจัดการกับขยะท่ีเกิดจากกิจวัตรประจําวันและเศษเหลือ
จากไรนา โดยพบวา ชาวบานสวนใหญยังจัดการกับขยะดังกลาวในลักษณะของการเผาเปดในท่ีโลง ซึ่ง
บางครั้งไดสงใหเกิดไฟปาดวย3) ปญหาการลักลอบเขาไปตัดไมและหาของปาจําพวกพันธุไมตางๆ ท่ีหายาก
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ใกลสูญพันธุและเปนไมเดนของพ้ืนท่ีปาชุมชน หรือการเขาไปหาของปาในชวงเวลาและในอัตราท่ีเกิน
กําหนดรวมกันตามกฎระเบียบของปาชุมชน 4) การขาดผู ทํ าหนา ท่ีสืบสานงานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปาชุมชนแหลงทรัพยากรของพ้ืนท่ี และ 5) ปญหาไม
แปลกปลอมเขามาเจริญเติบโตในพ้ืนท่ีปา โดยเฉพาะผกากรอง ท่ีข้ึนและขยายพันธุรวดเร็วมาก จนทําให
พันธุไมทองถ่ินไมเจริญเติบโต

2.4 ปญหาการขาดความม่ันคงในชีวิต สําหรับปญหานี้สืบเนื่องมาจากการพ้ืนท่ีสวนใหญเปน
พ้ืนท่ีท่ีติดตอกับอุทยานแหงชาติ และหนวยงานราชการ ทําใหชาวบานสวนหนึ่งเขามาจับจองท่ีทํามาหากิน
จึงทําใหไมมีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองท่ีดินหรือบางรายมีแคหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือ น.ส.3
จึงมีความรูสึกวาตนเองขาดความม่ันคงในชีวิต

3. ปญหาดานเศรษฐกิจ(รายได)

3.1 ปญหาแหลงเงินทุนสําหรับการประกอบอาชีพและดํารงชีพ พบวา ชาวบานขาดแหลง
เงินทุนสําหรับกูยืมมาใชลงทุนในการประกอบอาชีพและดํารงชีพจึงจําเปนตองกูยืมจากนายทุนทําใหตอง
เสียดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูง และเกิดถาวะหนี้สินพอกพูนจึงมีความตองการการสนับสนุนการระดมทุนใน
ชุมชน เพ่ือการออมทรัพยในรูปแบบตางๆเชน กลุมสัจจะออมทรัพยสหกรณออมทรัพยการออมวันละบาท
ฯลฯเพ่ือเปนแหลงทุนในการพัฒนาอาชีพและจัดสวสัดิการข้ันตนของชุมชนควบคูกับการสรางวินัยในการใช
จายรวมไปถึงการสงเสริมใหมีการออมสินทรัพยอ่ืนๆของคนในชุมชนเพ่ือชวยลดรายจายเพ่ิมรายไดในการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตเชนการออมความอุดมสมบูรณของดินน้ําปาพืชผักผลไมและสัตวเปนตน

3.2 ปญหาดานอาชีพ สําหรับปญหานี้สืบเนื่องมาจากการท่ีชาวบานบางสวนประกอบอาชีพ
รับจางท้ังประจําและรายวันจึงรูสึกถึงการขาดความม่ันคงในการประกอบอาชีพ ไมมีสวัสดิการใดๆ
โดยเฉพาะดานการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ พบวา ชาวบานสวนใหญยังมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย จน
เกิดเปนภาวะหนี้สินทับซอนจากประเด็นปญหานี้ ทําใหคนในชุมชน จึงมีความตองการความรูความเขาใจ
เก่ียวกับกระบวนการผลิต การตลาด เพ่ือนํามาใชในการวางแผนการปลูกพืชใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด ลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐานซึ่งคาดวาจะสงผลใหตนเองสามารถ
จัดการกระบวนการผลิต ลดตนทุนการผลิต และสามารถจัดจําหนายผลผลิตของตนเองไดอยางยุติธรรม

3.3 ปญหาผลผลิตทางการเกษตร สําหรับปญหานี้สืบเนื่องมาจากการขาดการสนับสนุนปจจัย
ตางๆ ของภาครัฐ ประกอบกับลักษณะทางภูมิประเทศท่ีเปนท่ีสูงและคุณภาพของดินคอนขางต่ํากลาวสงผล
ใหผลผลิตทางการเกษตรท่ีออกมาคอนขางต่ําและไมไดมาตรฐาน ทําใหขายไมไดราคารวมถึงการไมมีตลาด



78

รองรับท่ีแนนอน จําเปนตองจําหนายผานพอคาคนกลาง หากนําไปสงและหาตลาดเองจะทําใหตนทุนการ
ผลิตสูงข้ึนไปอีก

ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน: ปญหาท่ีชุมชนมีความตองการ และความ
คาดหวังในการแกปญหาโดยกระบวนการมีสวนรวม

1. วิธีการศึกษาความตองการ และความคาดหวังในการแกปญหาของชุมชน

1.1 ผูวิจัยจัดเวทีนําเสนอผลการศึกษาปญหาของชุมชน กับแกนนําชุมชน ตัวแทนชุมชน
ตัวแทนผูสูงอายุ ตัวแทนเยาวชน และตัวแทนจากหนวยงานภาคีตางๆ คือ ตัวแทนครูจากโรงเรียน
เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนองโรงและบานหลุมหิน จํานวน 60 คน ในวันท่ี 23 – 24
พฤษภาคม 2560 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง และท่ีทําการปาชุมชนบานหวยสะพาน
สามัคคีเปดโอกาสใหผูรวมเวทีซักถามประเด็นสงสัย และใหขอมูลเพ่ิมเติม

1.2 ทีมวิจัยนําปายแสดงปญหาของชุมชนบนกระดาน และใหผูรวมเวทีนําสติกเกอรสีแดงไป
ติดบนปายปญหาท่ีตนเองเห็นวาสรางผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชนและมีความตองการใน
การแกไขปญหานั้นๆ มากท่ีสุด (ผลการศึกษาจะกลาวในลําดับตอไป)

1.3 นําเสนอผลการจัดลําดับตอผูรวมเวที เพ่ือสอบทานถึงความถูกตอง

1.4 มติของท่ีประชุมใหทีมวิจัย และตัวแทนชุมชน ใหศึกษาเชิงลึกถึงเก่ียวปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชน ดวยการประชุมกลุมยอย เพ่ือคนหาประเด็นปญหาการเลนการพนันของเด็กและ
เยาวชน โดยใหเนนท่ีเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 12 – 18 ป เนื่องจากเยาวชนท่ีมีอายุ 18-25 ป ใน
ชุมชนสวนใหญจะออกจากชุมชนไปศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และทํางานนอกพ้ืนท่ี ดังนั้นเพ่ือใหเกิด
ประโยชน และเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับเด็กและเยาวชนในชุมชนไดอยางแทจริง จึงขอกําหนดใหศึกษา
จากเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 12-18 ป ซึ่งสวนใหญยังอาศัยและเรียนอยูในพ้ืนท่ี ท่ีชุมชนความ
ตองการแกไข หรือจัดการภายใตกรอบแนวคิดการแกไขปญหาดวยศักยภาพและความพรอมของชุมชน
และนําผลการศึกษามานําเสนอตอเวที เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะตอไป

2. ผลการศึกษา

ปญหาท่ีสรางผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของชุมชน และความตองการในการแกปญหาของ
ชุมชนมีดังตอไปนี้
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2.1 ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน: ปญหาท่ีชุมชนตองการแก

ปญหาท่ีชุมชนเห็นวาสรางผลกระทบตอการพัฒนาชุมชนในอนาคต และตอวิถีการดํารงชีวิต
ของคนชุมชน และมีความตองการในการแกไขปญหามากท่ีสุด คือ ปญหาการเลนการพนันของเด็กและ
เยาวชน รองลงมา คือ ปญหาเรื่องน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและสําหรับกิจกรรมทางการเกษตร ปญหาดาน
อาชีพ และปญหาแหลงเงินทุนสําหรับการประกอบอาชีพ ตามลําดับ (ตารางท่ี6)

ตารางท่ี 6 การจัดลําดับความสําคัญและความตองการในการแกไขปญหาชุมชนท่ีสรางผลกระทบตอวิถี
ชีวิตชุมชน และชุมชนมีศักยภาพ/ความพรอมในการแกไขภายใตการมีสวนรวมได

ปญหาของชุมชน ความตองการ (คน/รอยละ)
1.ปญหาเรื่องน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและสําหรับกิจกรรมทาง
การเกษตร 14 23.3
2.ปญหาดานการคมนาคม 3 5.0
3.ปญหาดานการติดตอสื่อสาร 2 3.3
4.ปญหาดานการศึกษา 1 1.7
5.ปญหาดานสุขภาพอนามัย 1 1.7
6.ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน 24** 40.0**
7.ปญหาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 1.7
8.ปญหาการขาดความม่ันคงในชีวิต 2 3.3
9.ปญหาแหลงเงินทุนสําหรับการประกอบอาชีพ 4 6.7
10.ปญหาดานอาชีพ 6 10.0
11.ปญหาผลผลิตทางการเกษตร 2 3.3
รวม 60 100

2.1.1 บริบทชุมชนหนองโรงท่ีเช่ือมโยงกับการเกิดปญหาการเลนการพนันในเด็กและ
เยาวชน

จากการวิเคราะหรวมระหวางทีมวิจัย และกับแกนนําชุมชน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผูสูงอายุ
ตัวแทนเยาวชน และตัวแทนจากหนวยงานภาคีตางๆ เก่ียวกับบริบทชุมชนหนองโรงท่ีเชื่อมโยงกับการเกิด
ปญหาการเลนการพนันในเด็กและเยาวชน ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้

1) สภาพพ้ืนท่ีชุมชนหนองโรงเปนพ้ืนท่ีเปดติดตอกับพ้ืนท่ีชุมชนอ่ืนๆ และพ้ืนท่ี
ธรรมชาติ ตลอดจนเปนพ้ืนท่ีทางผานของเสนทางการทองเท่ียวท้ังเสนทางไป อําเภอเมือง อําเภอบอพลอย
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จังหวัดกาญจนบุรี อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งประเด็นนี้ผู
มีสวนเก่ียวของมีความเห็นวา เปนท้ังขอดีและขอเสียในคราเดียวกัน ขอดี คือ ทําใหสะดวกตอการเดินทาง
และติดประสารงานภายนอกชุมชน สวนขอเสียมองวา สภาพพ้ืนท่ีท่ีเปดยากตอการควบคุมดูแลเด็กและ
เยาวชนอยางใกลชิด โดยมีตัวอยางเหตุการณท่ีชุมชนเคยพบ คือ เด็กและเยาวชนชายในชุมชนนัดหมายกัน
ไปแขงขับรถวิบากในพ้ืนท่ีปาชุมชน โดยมีการเลนพนันไปดวย หรือการนัดหมายกันไปเลนไพในปาชุมชน
เปนตน

“...เม่ือ 2 ปท่ีแลวคณะกรรมการปาชุมชนออกลาดตะเวนแลวไปพบวามีเด็กของเราและเด็กจากท่ี
อ่ืนนัดกันมาแขงรถ MSX ในปาชุมชน...ปรากฏวาไมไดแคแขงกันสนุกๆ แตมีการพนันกันดวยครับ
...”

เสียงสะทอนจากเวทีชุมชน

2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการบริหารสวนตําบลหนองโรงมีการ
จัดตั้งศูนยอินเตอรเน็ตชุมชน เพ่ือใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสายแกคนในชุมชน เพ่ือใหสมาชิกชุมชน
เด็กและเยาวชนไดเขาถึงแหลงเรียนรูจากเว็บไซตตางๆ เก่ียวกับการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาตนเอง เปน
การใหบริการฟรี ซึ่งการพัฒนาสวนนี้อาจจะมีชองวางทําใหเด็กและเยาวชน สวนหนึ่งใชสัญญาณ
อินเตอรเน็ตในการเลนการพนันออนไลน หรือแมกระท่ังเขาถึงแหลงอบายมุข และเว็บไซตท่ีไมเหมาะสม

“...อบต. ทําการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตชุมชน เราตองการใหเด็กๆ ของเราใชเพ่ือการศึกษา...แต
ก็อยางวาครับอาจารย มันควบคุมยากมาก วาเด็กๆของเราใชทําอะไรบาง เพราะสวนใหญเขาเลน
ผานโทรศัพทมือถือ เขาไปเลนท่ีไหน เวลาไหนก็ได...มันอาจเปนดาบสองคม เปนชองโหวท่ีเด็กๆใช
เปนชองทางเขาไปเลนการพนันออนไลนได...เราเคยเจอนะครับ...ไปเลนเกมออนไลน ถูกหักเงินไป
เยอะเลย...”

เสียงสะทอนจากเวทีชุมชน

3) ชุมชนหนองโรงไมมีโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายตั้งอยูในพ้ืนท่ี ทําใหเด็กและเยาวชนของชุมชนสวนหนึ่งท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนตน ตองเดินทางไปศึกษาตอในโรงเรียนประจําอําเภอ โรงเรียนประจําจังหวัด และ
โรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงในตัวจังหวัด นอกจากนี้ ยังพบวาผูปกครองในชุมชนสวนหนึ่งท่ีมีฐานะและกําลังทรัพยมี
ความเชื่อเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีไมเทากัน จึงสงบุตรหลานของตนเองไปศึกษายังโรงเรียน
ขนาดใหญ ท่ี มีชื่อเสียงในตัวจังหวัด เพราะเชื่อวาบุตรหลานของตนเองจะมีโอกาสเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีดีในอนาคตและมีชีวิต และหนาท่ีการงานท่ีดี โดยเหตุผลดังกลาวขางตนสงผลใหเด็ก
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และเยาวชนไดรับอิทธิพลจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอกชุมชน และมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งอาจถูกชักชวนใหเขาถึงหรือเขาไปพัวพันกับการเลนการพนันหรือ สิ่งอบายมุขตางๆ

“...อีกสวนหนึ่งท่ีสําคัญ คือ เด็กท่ีไปเรียนนอกชุมชน มักจะรับเอาพฤติกรรมแปลกๆ มาแสดงให
เห็น เชน การแตงกาย ทาทาง คําพูด รวมท้ังการเลนเกมออนไลน หรือการเลนพนันฟุตบอล
ออนไลน...ทําใหเด็กในชุมชนดูวาเทห ทันสมัยจึงทําตาม..เพราะเด็กกลุมนี้ควบคุมยาก เนื่องจากไม
คอยใกลชิดกับผูปกครอง และผูใหญในชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนคอยขางนอย...ออกไป
เรียนแตเชามืด กลับก็เย็น เสาร-อาทิตยก็ตองเรียนพิเศษอีก...”

เสียงสะทอนจากเวทีชุมชน

4) พฤติกรรมและความเชื่อเก่ียวกับการเสี่ยงโชคของผูใหญในชุมชน ผูปกครองสวน
ใหญในชุมชนยังคงเลนหวยใตดิน หวยรายวัน และลอตเตอรี่ เนื่องจากสวนหนึ่งชอบการเสี่ยงโชคและหวัง
รวยจากการเสี่ยงโชค จึงทําใหเด็กและเยาวชนยังเห็นพฤติกรรมการเลนการพนันของผูปกครอง และมีการ
เรียนแบบพฤติกรรมและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลนการพนันใหมีความทันสมัยข้ึน คือ การเลนหวย
ออนไลน

“...บางทีพวกเราเองนี่ละ อาจจะเปนแบบอยางท่ีไมดีกับเด็ก...เราตองยอมรับวาสวนใหญคนใน
ชุมชนยังเลนหวย ซื้อลอตเตอรี่กันท้ังนั้น...เด็กๆ เขาอาจจะเลียนแบบเราก็ได...”

เสียงสะทอนจากเวทีชุมชน

2.1.2 ปญหาการพนันและความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน จากการศึกษาปญหาการ
เลนการพนันในชุมชนบานหนองโรง พบวา มีการเลนการพนันท้ังในผูใหญเอง โดยเฉพาะการเลนหวยใตดิน
ลอตเตอรี่ และหวยรายวัน ซึ่งมีการเลนมาอยางยาวนาน แตไมไดสรางผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตมาก
นัก ท้ังนี้เพราะคนในชุมชนไมไดทุมเงินเลนเพ่ือหวังรวย รวมท้ังชุมชนเคยมีประสบการณในการวิเคราะห
ตนเองและทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือแกปญหาความยากจนมาแลว สวนท่ีพบอีกสวนหนึ่ง คือ การเลนการพนัน
ของเด็กและเยาวชน ถึงแมชุมชนจะมองวายังไมอยูในข้ันวิกฤต เพราะเด็กและเยาวชนสวนใหญยังไมเคย
เลนการพนัน หรือเขาไปยุงเก่ียวดวย แตจากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง พบวา มีเด็ก
และเยาวชนสวนหนึ่งท่ียังคงเลนการพนันอยูท้ังหวย ไพ ชนไก พนันฟุตบอล และพนันเกม จากสถานการณ
ดังกลาว แมจะยังไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักในชุมชน แตจากการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ต
ของชุมชน และรานอินเตอรเน็ตท่ีเปดในชุมชน ไดสงผลใหรูปแบบการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
ปรับเปลี่ยนเปนการเลนพนันออนไลน ท้ังพนันฟุตบอลออนไลน เกมสออนไลน ท้ังนี้เนื่องจากผูปกครอง
ตรวจสอบไดยาก และสําคัญท่ีสุด พบวา พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนสวนหนึ่งเปลี่ยนไป ดังนี้



82

1) การใชเวลาสวนใหญไปกับการเลนเกมสออนไลน หรือสื่อออนไลนตางๆ ในโทรศัพทมือถือ

2) ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายนอยลง เชน ลืมทําการบาน ชวยงานทางบาน
นอยลง เปนตน

3) การโตเถียงกับผูปกครอง อันเปนผลสืบเนื่องจากการขาดความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมาย จึงทําใหผูปกครองวากลาวตักเตือน และนํามาสูการโตเถียงและความขัดแยงกัน
ในท่ีสุด

4) การโกหก เม่ือตองการใชเงินเพ่ือการเลนการพนัน หรือเสียการพนัน เด็กและเยาวชนบาง
สวนเริ่มท่ีจะโกหกผูปกครอง เพ่ือใหไดเงินมาเลนการพนันมากข้ึน

นอกจากนี้ยังพบดวยวา มีคนนอกชุมชนเขามาเชาพ้ืนท่ีของคนในชุมชนจัดการแขงขันวัวลาน
ซึ่งการพนันเขามาเก่ียวของดวย จากเหตุการณดังกลาวทําใหคนในชุมชนบานหนองโรงตางวิตกวาเด็กและ
เยาวชนในชุมชนจะถูกชักชวนใหเขาไปเลนการพนันมากข้ึน โดยท่ีประชุมมีความคิดเห็นรวมกันวาเด็กและ
เยาวชนจะเปนกําลังในการพัฒนาชุมชนในอนาคต และปจจุบันปญหาเก่ียวกับการเลนเด็กและเยาวชน
ถึงแมวาจะไมไดมีความรุนแรงหรืออยูในภาวะวิกฤต แตเปนปญหาท่ีคนในชุมชนตองใหความสําคัญหาก
ชุมชนไมจัดการกับปญหาดังกลาว คาดวาจะสงกระทบเปนลูกโซและกอใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมา เชน การ
ฉกชิงวิ่งราว การลักขโมย การโกหกคดโกง และท่ีจะเลวรายท่ีสุด คือ การเขาสู เสนทางการคายาเสพติด
หรือการกออาชญากรรม

“...ปญหาการพนันของชุมชนเรา สวนใหญก็จะวาผูใหญนี่ละท่ีเลนกัน โดยเฉพาะหวยใตดิน
ลอตเตอรี่ แตไพนี่แทบไมมีเลย เพราะมันผิดกฎหมาย ท่ีอ่ืนอาจจะพบวามีการเลนไพไฮโลตามงาน
ศพ แตชุมชนของเราไมมีเลยครับ ทานเจาอาวาสหามเด็ดขาด และทุกคนในชุมชนก็ใหความ
รวมมือเปนอยางด.ี..โดยรวมแลวถือวาปญหาฯ ยังไมถึงข้ึนวิกฤต ยังไมปรากฏการลักเล็กขโมยนอย
หรือฉกชิงวิ่งราวเอาเงินไปเลนการพนัน...ในเด็กๆ ก็อาจจะมีบางท่ีโกหกพอแมเพ่ือขอเงินไปเลน
เกมส ซึ่งก็มีไมมาก เพราะเราขอความรวมมือไปยังรานเกมใหชวยดูแลใหดวย ซึ่งก็ไดรับความ
รวมมือเปนอยางด.ี..”

สรุปเสียงสะทอนจากเวทีชุมชน

“..จริงๆ ปญหาท่ีชุมชนเราเปนหวงและเฝาระวังมากท่ีสุด คือ ปญหาเก่ียวกับยาเสพติด ท้ังการเสพ
และการขาย แตเปนปญหาท่ีแกไขยากมากๆ..คาดวามีผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และตองใชหนวยงานท่ีเก่ียวของคอนขางเยอะ เชน ตํารวจ...พวกเรามองวามันเกิน
ความสามารถชุมชนในการัดการแกไขปญหาดวยตนเอง...ทีนี้นอกจากปญหาเรื่องการทํากินแลว
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ชุมชนของเราใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชนมากๆ เราถือวาเขาจะกลายมาเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาชุมชนในอนาคต..ในอดีตท่ีผานมาเราเคยสรางทีมเด็กและเยาวชนมาชวยกันทํากิจกรรม
อนุรักษปาชุมชน แตตอนนี้เด็กๆกลุมนั้นก็โตเปนหนุมสาวกันหมดแลว บางคนก็ไปเรียนตอท่ีอ่ืน
บางคนก็มีครอบครัวตองทํามาหากินไมมีเวลามาทํางานเพ่ือสวนรวม..ท่ีผานมามีเด็กในชุมชนสวน
หนึ่งไมไดเรียนตอ..และเริ่มเห็นเด็กของเราสวนหนึ่งไปยุงเก่ียวกับการพนัน โดนเฉพาะฟุตบอล ท่ี
กําลังพัฒนามากๆ ในประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนาเก่ียวกับระบบอินเตอรเน็ต..พวกเราเห็น
ดวยวา ถาชุมชนของเรามารวมมือกันปองกันและแกไขปญหานี้ไวแตเนิ่นๆ จะดีกวาตองมาตาม
แกไขทีหลัง...ตัดไฟเสียแตตนลม...”

สรุปเสียงสะทอนจากเวทีชุมชน

นอกจากนี้ผูวิจัยและทีมวิจัยชุมชนยังไดเก็บขอมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับทัศนคติ และพฤติกรรมการ
เลนการพนันของเด็กและเยาวชน และเจาะลึกไปท่ีการเลนพนันฟุตบอล โดยการสอบถามดวย
แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีเปนเด็กและเยาวชน อายุระหวาง 12 – 18 ป ดวยการสุมอยางงาย จํานวน
84 คน (จากจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุ 12-18 ป จํานวน 482 คน) ผลการศึกษา พบวา

พฤติกรรมการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน ประสบการณการเลนพนัน พบวา เด็กและ
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 พ่ีนองของเด็กและเยาวชน สวนมากรอยละ 63.0 ไมไดเลนการพนัน และญาติของเด็กและ
เยาวชน สวนมากรอยละ 47.6 ไมไดเลนการพนันประเภทการเลนพนันของคนในครอบครัว พบวา คนใน
ครอบครัวของเด็กและเยาวชน สวนมากเลน หวยบนดิน/ใตดิน/ลอตเตอรี่/หวยรายวันคิดเปนรอยละ 66.7
รองลงมาคือไมไดเลนการพนัน คิดเปนรอยละ 25.0 และการพนันท่ีพบไดนอยท่ีสุดคือการพนันฟุตบอล คิด
เปนรอยละ 3.6

ความสนใจในฟุตบอล พบวา เด็กและเยาวชนสวนมาก รอยละ 58.3 มีความสนใจในฟุตบอลการ
ติดตามการแขงขันฟุตบอล พบวา เด็กและเยาวชน รอยละ 42.9 จะติดตามการแขงขันฟุตบอลเฉพาะคูท่ี
ตนเองสนใจ และรอยละ 27.4 เฉพาะคูท่ีมีการถายทอดสดความชื่นชอบตอทีมฟุตบอล พบวา เด็กและ
เยาวชนสวนมาก ไมมีทีมฟุตบอลท่ีชื่นชอบ คิดเปนรอยละ 75.0 แตมีผูจัดการทีมฟุตบอลท่ีชื่นชอบ คิดเปน
รอยละ 54.2 และรอยละ 59.8 ไมมีดาราฟุตบอลท่ีชื่นชอบ โดยรอยละ 53.0 รูจักการพนันฟุตบอลแตไมได
เลนพนัน
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เพ่ือนท่ีเลนการพนัน พบวา เด็กและเยาวชน รอยละ 73.8 มีเพ่ือนท่ีเลนการพนันฟุตบอล
นอกจากนี้ พบวา การมีสวนกับการเลนพนันฟุตบอล พบวา เด็กและเยาวชน รอยละ 78.6 มีสวนเก่ียวของ
กับการพนันฟุตบอล ด

การลําดับความสําคัญของขอมูลขาวสารเก่ียวกับการแขงขันฟุตบอล พบวา สื่อท่ีมีความสําคัญมาก
ท่ีสุด ไดแก โทรทัศน รองลงมา คือ อินเตอรเน็ต เพ่ือน หนังสือพิมพ และวิทยุ ตามลําดับ

ทัศนคติของเด็กและเยาวชนบานหนองโรงตอการเลนการพนัน

ทัศนคติตอการเลนพนัน พบวา เด็กและเยาวชนมีทัศนคติเชิงบวกตอการเลนการพนันโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง ( X = 3.36, S.D.= 0.21) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา เด็กและเยาวชนมีทัศนคติเชิงบวก
ตอการเลนการพนันในระดับมาก 2 ขอ คือ การพนันทําใหคนขาดความรับผิดชอบ ( X = 3.62, S.D.=
1.09) และคนท่ีเลนพนันมีปญหาเรื่องเงินไมพอใชเปนประจํา ( X = 3.52, S.D.= 1.23) และระดับ
ปานกลาง 3 ขอ คือ การพนันทําใหมีสุขภาพจิตและสุขภาพรางกายแยลง ( X = 3.29, S.D.= 1.15) การ
พนันเปนกิจกรรมท่ีสังคมรังเกียจ ( X = 3.24, S.D.= 1.08) และการเลนพนันทําใหไมคอยมีคนใหความ
เคารพนับถือ ( X = 3.11, S.D.= 1.15) ตามลําดับดังตารางท่ี 7

สวนทัศนคติเชิงลบตอการเลนการพนันโดยรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.12, S.D.= 0.19)เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา เด็กและเยาวชนมีทัศนคติเชิงลบตอการเลนการพนัน อยูในระดับนอยทุกขอ
ดังตารางท่ี 7

ผลการศึกษาในสวนนี้สะทอนใหเห็นวา เด็กและเยาวชนบานหนองโรงมองเห็นวาการพนันเปนสิ่งท่ี
ไมดีตอตนเองและสังคม แสดงวาสถานการณการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนยังไมถือวารุนแรง จน
ยากตอการแกไข ซึ่งทีมวิจัยจะไดนําเอาขอมูลสวนนี้ไปใชในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพ และการ
ปองกันและแกไขปญหาตอไป
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ตารางท่ี 7 ทัศนคตขิองเด็กและเยาวชนบานหนองโรงตอการเลนการพนัน
n=84

ทัศนคติตอการพนัน X S.D. แปลผล
ทัศนคติเชิงบวก
1. การเลนพนันทําใหไมคอยมีคนใหความเคารพนับถือ 3.11 1.15 ปานกลาง
2. การพนันทําใหคนขาดความรับผิดชอบ 3.62 1.09 มาก
3. คนท่ีเลนพนันมีปญหาเรื่องเงินไมพอใชเปนประจํา 3.52 1.23 มาก
4. การพนันเปนกิจกรรมท่ีสังคมรังเกียจ 3.24 1.08 ปานกลาง
5. การพนันทําใหมีสุขภาพจิตและสุขภาพรางกายแยลง 3.29 1.15 ปานกลาง
รวม 3.36 0.21 ปานกลาง
ทัศนคติเชิงลบ
1. การพนันทําใหมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 1.89 0.93 นอย
2. การพนันทําใหไดรับการยกยองนับถือจากเพ่ือนหรือคนใกลชิดและ
สรางจุดเดนใหกับตนเอง

1.92 0.93
นอย

3. การพนันทําใหเขาสังคมไดงายข้ึน 2.13 1.00 นอย
4. การพนันชวยผอนคลายจากความเครียด 2.37 1.06 นอย
5. การพนันเปนกิจกรรมทางกีฬาและนันทนาการอีกลักษณะหนึ่งไมเปน
การกระทําผิด

2.05 0.97
นอย

6. การพนันทําใหมีความกลามากข้ึน 2.13 0.99 นอย
7. การพนันทําใหรูสึกวาไมตกยุคหรือเชย 2.37 0.89 นอย
รวม 2.12 0.19 นอย

2.2 ความคาดหวัง: ภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตอการปองกันและแกไขปญหาการเลน
การพนันของเด็กและเยาวชน

จากการนําเสนอขอมูลพฤติกรรมและทัศนคติในเวที รวมกับการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับปญหา
การเลนการพนันของเด็กและเยาวชนและแนวทางการจัดการปญหาผลการศึกษาพบวา ชุมชนมีความ
คาดหวังตอการแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมดังนี้

2.2.1 สรางแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของชุมชนหนองโรงอยางเปน
รูปธรรมท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน และแผนแมบทชุมชนตําบลหนองโรง
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“...ณ ตอนนี้เราตองยอมรับกันแลวละวา ปญหาการเลนการพนันในเด็กๆของชุมชน เปนปญหาท่ี
เราจะมองขามไมได เพราะขอมูลท่ีอาจารยศึกษามาแสดงใหเราเห็นวา มีเด็กในชุมชนของเราสวน
หนึ่งเริ่มเขาไปพัวพันกับการเลนการพนัน โดยเฉพาะฟุตบอลออนไลน ซึ่งเราตรวจสอบกันคอนขาง
ยาก...ถาพวกเรายังเห็นวาเด็กและเยาวชนของเรานับเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคต
พวกเราท่ีเปนผูใหญตองลุกข้ึนมาขับเคลื่อนเรื่องนี้อยางจริงจัง ตองเปดโอกาสใหกับเขา มองขาม
เรื่องในอดีต...เราตองวางแผนการพัฒนาเด็กๆ ของเรา กําหนดใหอยูในแผนชุมชนเลย...”

สรุปเสียงสะทอนจากเวทีชุมชน

2.2.2 สรางกระบวนการการทํางานแบบมีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชนท้ังนี้
เพราะชาวบานมีความเห็นสอดคลองกันวาการทํางานแบบมีสวนรวมจะกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันของคน
ในชุมชนชวยสรางความเขาใจอันดีใหเกิดข้ึนนําไปสูการเปนชุมชนพ่ึงตนเองและเขมแข็งสามารถตั้งรับและสู
กับปญหาตางๆ ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองในชุมชนและปญหาจากภายนอกท่ีสรางผลกระทบถึงชุมชน ดังเชนความ
คิดเห็นท่ีสะทอนผานเวที ดังนี้

“...กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม จะชวยทําใหเกิดการเรียนรูและทําความเขาใจถึงรากเหงา
ของปญหาท่ีแทจริงยอมรับและเรียนรูท่ีจะคิดแกปญหารวมกันของชุมชนหนองโรงชวยใหปญหาท่ี
คิดวาใหญ กลับดูเล็กลงไดดวยการสรางการมีสวนรวมของชุมชนหันกลับมาทบทวนถึงอดีต มอง
ปจจุบัน และสรางอนาคตท่ีสดใสรวมกันและ ควรจัดใหมีกระบวนการเรียนรูรวมกันในชุมชนอยาง
ตอเนื่องสมํ่าเสมอรวมคิดรวมทํารวมกําหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนท่ียึด
หลักการพ่ึงพาตนเองดวยศักยภาพทรัพยากรภูมิปญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมใน
ทองถ่ินโดยนําขอมูลชุมชนมาวิเคราะหหาปญหาและสาเหตุคนหาทางออกนําไปทดลองปฏิบัติ
จริงมีเครือขายการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูมีการตอยอดปรับใชประโยชนโดยใชแหลงทุนใน
ชุมชนอาทิกองทุนตางๆของหมูบาน/ชุมชนเปนตนพัฒนาความตองการของชุมชนใหเปนแผน
ชุมชนไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถ่ินแผนยุทธศาสตรจังหวัดและแผนอ่ืนๆตามความ
เหมาะสม..”

สรุปเสียงสะทอนจากเวทีชุมชน

2.2.3 สรางคนและเครือขาย โดยชุมชนมีความคาดหวังเปนอยางยิ่งวาการคนหาทุนชุมชน
และเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการอยูรวมกัน และการแกไขปญหาของชุมชน โดยเฉพาะการปองกันและ
แกไขปญหาเด็กและเยาวชนเลนการพนันบนพ้ืนฐานของทุนชุมชนและศักยภาพของชุมชนเปนสําคัญ โดยมี
รายละเอียดดังนี้



87

1) สรางความตระหนักรูของชุมชนใหเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของเด็กและ
เยาวชนในฐานะทุนมนุษยท่ีจะเปนกําลังสําคัญตอการพัฒนาชุมชนในอนาคต และความตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของการเลนการพนันท้ังตอตนเองและสวนรวม

2) สรางความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนเลนการพนัน
บนพ้ืนฐานของทุนชุมชนและศักยภาพของชุมชนเปนสําคัญกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทาง
สังคมตางๆ เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เปนตน

3) สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนรอบขางในการปองกันและแกไขปญหา
เด็กและเยาวชนเลนการพนันบนพ้ืนฐานของทุนชุมชนและศักยภาพของชุมชนเปนสําคัญ

4) เสริมสรางขีดความสามารถและองคความรูขององคกรชุมชนในการปองกัน
และแกไขปญหาเด็กและเยาวชนเลนการพนันบนพ้ืนฐานของทุนชุมชนและศักยภาพของชุมชนเปนสําคัญให
เปนภาคีหลักรวมกับชุมชนและภาคีท่ีเก่ียวของโดยมีการใชและแบงปนผลประโยชนรวมกันอยางยุติธรรม

“...การขอความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนเรื่องสําคัญ เพราะการพนันมันผิดกฎหมาย
อยางนอยๆ เราตองขอความชวยเหลือจาก สภอ.พนมทวน...และท่ีสําคัญอาจตองทําความเขาใจ
กับชุมชนรอบขางดวย ตองทํางานรวมกันดวยรึปาว...บางทีชุมชนขางๆ มีพนันวัวลาน เด็กเราก็
ขามไปเลน...”

สรุปเสียงสะทอนจากเวทีชุมชน

การใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการคนหาปญหา วิเคราะหหาสาเหตุและผลกระทบของ
ปญหา และสํารวจความตองการในการจัดการกับปญหาของชุมชนภายใตศักยภาพของชุมชนเองรวมกับ
นับเปนกระบวนการท่ีชวยสรางความตระหนักและเห็นความสําคัญของการแกปญหาของชุมชนดวยความ
รวมมือรวมใจกันของคนในชุมชน และทําใหชุมชนทราบถึงขอจํากัดของชุมชนในดานตางๆ ตอการพัฒนา
ชุมชนดวย
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ตอนท่ี 3 ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาเยาวชนเลนการพนันแบบ
มีสวนรวม

ศักยภาพของชุมชนเปนศักยภาพในระดับกลุมเปนองครวมของศักยภาพท่ีเกิดจากสมาชิกแตละคน
หรือศักยภาพในระดับปจเจกรวมมือกันเม่ือเกิดผลลัพธหรือผลประโยชนข้ึนมาทุกคนยอมมีสิทธิมีสวนใน
การเปนเจาของดังนั้น การท่ีชุมชนตระหนักรูถึงปญหาสามารถคิดวิเคราะหหาแนวทางแกไขดําเนินการ
แกปญหาดวยชุมชนเองและติดตามประเมินผลเพ่ือนํามาซึง่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดําเนินงาน
ใหประสบความสําเร็จจึงจําเปนตองมีการวิเคราะหศักยภาพของชุมชนหนองโรงในการทํางานแบบมีสวน
รวม ผูวิจัยจึงไดดําเนินการจัดเวทีระดมความคิดกับแกนนําชุมชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แกนนํา คณะกรรมการกลุมตางๆ ในชุมชนและตัวแทนชาวบาน เพ่ือประเมิน
ศักยภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต และวิเคราะหศักยภาพของชุมชนหนองโรง
ในการทํางานแบบมีสวนรวม ผลการดําเนินการเปนดังนี้

การวิเคราะหชุมชนหนองโรงแบบมีสวนรวม

การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ของชุมชนหนองโรงผูวิจัยได
จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากคนในชุมชนทุกระดับรวมท้ังการวิเคราะหบริบทการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ
อาทินโยบายการพัฒนาชุมชนตามแผนแมบทชุมชนตําบลทาเสา การเชื่อมโยงกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
และสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนไปเปนตนซึ่งจะมีผลกระทบท้ังดานบวกและลบตอการพัฒนาชุมชน ดังนี้

1. จุดแข็งของชุมชนหนองโรง

1.1 ชุมชนหนองโรงจัดเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณและสวยงาม ท้ัง
ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวปา และแหลงน้ําเพ่ือกิจกรรมการเกษตรและการทองเท่ียว นอกจากนี้ยังมี
ปาชุมชนและปาหัวไรปลายนาท่ีชาวบานรวมกันดูแลอยางเปนทางการ มีสภาพภูมิศาสตรหลากหลายโดย
ประกอบดวย ภูเขาหินปูนปาไมแหลงน้ําพ้ืนท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและแหลงทองเท่ียวท่ีนิยมของชาว
ไทยและตางชาติ

1.2 ชุมชนตั้งอยูในภูมิประเทศท่ีการคมนาคมสะดวก มีถนนหลวงชนบทเชื่อมตอระหวางอําเภอ
พนมทวน อําเภอเมือง และอําเภอบอพลอย รวมท้ังเชื่องโยงสูอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และอําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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1.3 เปนท่ีตั้งของแหลงประวัติศาสตรโบราณสถาน และโบราณวัตถุท่ีโดดเดนแหงหนึ่งของ
เมืองไทย กลาวคือ เปนพ้ืนท่ีศิลปวัฒนธรรมโดดเดนมีหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติมีภูมิปญญา
ชาวบานและทองถ่ิน

1.4 ชุมชนหนองโรงนับเปนชุมชนท่ีมีทุนทางสังคมของชุมชนคอนขางเยอะและหลากหลาย
ไดแก ทุนทรัพยากร ไดแก ปาชุมชน ทุนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา ท่ีโดดเดน ไดแก การทํานา การ
ทําขวัญขาว เพลงเหยย รอยพรรษา ทําบุญกลางบาน ทุนมนุษย ไดแก ผูนําชุมชมท่ีมีวิสัยทัศนไดรับการ
ยอมรับ ท้ังผูนําอยางเปนทางการและไมเปนทางการ รวมท้ังปราชญชาวบาน สวนทุนกายภาพอาจจะไม
โดดเดนมากแตก็มีใหเห็น คือ ศูนยการเรียนรูปาชุมชนบานหวยสะพาน

2. จุดออนของชุมชนหนองโรง

2.1 ท่ีดินสวนใหญท่ีชาวบานครอบครองไมมีเอกสารสิทธิ์ซึ่งผลกระทบตอความม่ันคงในการ
ดํารงชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน และขาดโอกาสในการหาแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

2.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบางสวนขาดความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงาน ขาดการแสวงหาความรูใหม เพ่ือนํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน ขาด
การกระตือรือรนและจิตสํานึกในการทํางาน แสวงหาความสะดวกสบายและขาดความรับผิดชอบ

2.3 ประชาชนยังขาดการรวมกลุม และการสงเสริมอาชีพยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียวและเกษตรกรยังนิยมใชสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร

2.4 ปญหาเด็กและเยาวชน พบวา เด็กและเยาวชนในชุมชนบางสวนไมไดศึกษาตอ และ
วางงาน จึงจับกลุมม่ัวสุม มีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคเชน ขับมอเตอรไซตเสียงดังรบกวน เลนเกมสออนไลน
การพนันฟุตบอล ยาเสพติด และลักขโมย เปนตน

2.5 ประชาชนบางสวนยังไมตระหนักและสนใจการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม มีการ
ใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย สิ้นเปลือง ขาดจิตสํานึกในการหวงแหน ขาดแผนการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมีผล
ในทางปฏิบัติจริง ขาดความเขาใจในการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร
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3. โอกาสในการพัฒนาชุมชน

3.1 นโยบายรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการเชนการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน สงเสริมให
ทองถ่ินปกครองและพัฒนาตนเอง เปนตน รวมท้ังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเปดโอกาสและเอ้ือประโยชนใน
การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาตนเอง

3.2 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศนโยบายดังกลาวไดสรางโอกาสท่ีดี
แกคนในชุมชนท่ีจะนําเอาผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง นําเอาของปาท่ีหาไดจากปา เชน หนอไม
เห็ดโคน น้ําผึ้ง เปนตน มาวางขายบริเวณ 2 ริมฝงถนน นอกจากนี้ยังพบวาคนในชุมชนสวนหนึ่งเริ่มมีการ
ลงทุนในการปรับปรุง และกอสรางบานของตนเองข้ึนมาเปนโฮมสเตย รานอาหารรานกาแฟ เพ่ือรองรับ
นักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวในพ้ืนท่ี

3.3 มีสวนราชการหลายองคกรตั้งอยูในพ้ืนท่ี เชน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต
2 สํานักงานการศึกษานอกระบบตําบล กองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนท่ี 133 สหกรณการเกษตร
อําเภอพนมทวน เปนตน สงผลใหมีภาคีเครือขายท่ีเปนองคกรภาครัฐและองคกรอิสระท่ีเขามาหนุนเสริม
การทํางานของชุมชน

3.4 ชุมชนบานหนองโรงยังคงสภาพเปนสังคมชนบทอยูมาก มีรูปแบบความความสัมพันธกัน
แบบเครือญาติ ซึ่งถือเปนโอกาสท่ีดีตอการสงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวม เพราะมีความขัดแยงในพ้ืนท่ี
คอนขางนอย

4. อุปสรรคของชุมชนในการพัฒนา

4.1 การเชื่อมโยงการคมนาคมในหมูบาน และระหวางชุมชนพบวา เสนทางคมนาคมภายใน
หมูบานของชุมชนยังเปนทางลูกรัง และทางดิน ซึ่งในฤดูฝนจะสรางปญหาในการสัญจรไปมาของคนใน
ชุมชน และการขนสงผลผลิตทางการเกษตรเปนอยางมาก

4.2 ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของยังไมเอ้ือตอการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ินทําใหการ
ปฏิบัติงานขาดความคลองตัว

4.3 ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอมเมาเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคมปญหาการ
แพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี รวมท้ังการตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของ
ประชาชน
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4.4 ประชาชนสวนใหญมีฐานะยากจนจึงใหความสําคัญกับเรื่องปากทองมากกวาการพัฒนา
ดานการศึกษา

4.5 เด็กและเยาวชนสวนใหญสนใจสื่อและสังคมออนไลนมากเกินไป ทําใหขาดแรงจูงใจในการ
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา และเขาสูเสนทางการเลนเกมและพนันออนไลนมากข้ึน
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ตารางท่ี 8 การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ของชุมชนหนองโรง

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness)
1 .สภาพพ้ืน ท่ีของตํ าบล เหมาะสมแกการ ทํ า
การเกษตร
2. มีทรัพยากรปาไมท่ีสมบูรณ และมีปาชุมชนท่ีอุดม
สมบูรณตั้ งอยู ในพ้ืนท่ีหลายแหง จนเปนแหลง
อาหาร แหลงสรางรายไดใหแกคนในชุมชน รวมท้ังมี
กระบวรการจัดการปาท่ีดี จนเปนแหลงเรียนรู ท่ี
สําคัญ
3. ภูมิปญญาทองถ่ินภายในตําบลมีหลากหลาย
สามารถนํามาตอยอดใชในชีวิตประจําวันและการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได เชน การทําขาวเกรียบ
การทําเห็ดโคนดอง การทําขนมตาล เปนตนรวมท้ัง
มีแหลงประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ใน
ตําบล แตแหลงโบราณสถานมีขนาดเล็ก ยังไมไดรับ
ความสนใจจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในการทํานุ
บํารุงรักษา อยางจริงจัง
4. เสนทางคมนาคมสวนใหญไดรับการพัฒนา  และ
พ้ืนท่ีตําบลมีถนนสายหลักผาน  เชน ถนนสาย
กาญจนบุรี – อูทอง

1. บุคลากรของ อบต.บางสวนขาดความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ปฏิบัติงาน ขาดการแสวงหาความรูใหม เพ่ือนํามา
ปรับใชในการปฏิบัติงาน ขาดการกระตือรือรนและ
จิตสํานึกในการทํางาน แสวงหาความสะดวกสบาย
และขาดความรับผิดชอบ
2. ประชาชนยังขาดการรวมกลุม และการสงเสริม
อาชีพยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพ
แบบเดิมๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียวและเกษตรกร
ยังนิยมใชสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
3.ปญหาวัยรุน เยาวชน วางงาน จับกลุมม่ัวสุม มี
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค
4. ประชาชนบางสวนยังไมตระหนักและสนใจการมี
ส วนร วมในการจัดการสิ่ งแวดลอม มีการใช
ทรัพยากรอยางฟุมเฟอย สิ้นเปลือง ขาดจิตสํานึกใน
การหวงแหน ขาดแผนการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมีผล
ในทางปฏิบัติจริง ขาดความเขาใจในการแกไข
ปญหาดานสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร
5. การถือครองท่ีดินของชาวบาน สวนใหญชาวบาน
ครอบครองไมมีเอกสารสิทธิ์ซึ่งผลกระทบตอความ
ม่ันคงในการดํารงชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน
และขาดโอกาสในการหาแหลงเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง



93

ตารางท่ี 8 (ตอ)

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)
1. มีสวนราชการหลายสวนตั้งอยูในพ้ืนท่ีสงผลใหมี
ภาคีเครือขายท่ีเปนองคกรภาครัฐและองคกรอิสระท่ี
เขามาหนุนเสริมการทํางานของชุมชน
2. นโยบายภาครัฐกระจายอํานาจสูการพัฒนาทองถ่ิน
เชน การพัฒนาเกษตรกรรม เปนยุทธศาสตรการ
พัฒนาของจังหวัดกาญจนบุรี โอกาสท่ีจะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจึงมีมากรัฐบาลสงเสริมและให
ความสําคัญการพัฒนาผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ  ผูพิการ
สตรี และเด็กรัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกัน
ปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ
3. สภาพสังคมชนบท มีความสัมพันธกันแบบเครือ
ญาติ มีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลาย

1.ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของยังไมเอ้ือตอการ
พัฒนาการศึกษาของทองถ่ินทําใหการปฏิบัติงาน
ขาดความคลองตัว
2. ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอม
เมาเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคมปญหาการแพร
ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี รวมท้ังการตอบรับ
กระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของ
ประชาชน
3.ประชาชนส วน ใหญ มี ฐ านะยากจนจึ ง ให
ความสําคัญกับเรื่องปากทองมากกวาการพัฒนา
ดานการศึกษา
4. เด็กและเยาวชนสวนใหญสนใจสื่อและสังคม
ออนไลนมากเกินไป ทําใหขาดแรงจูงใจในการเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา และเขาสู
เสนทางการเลนเกมสและพนันออนไลนมากข้ึน
5. การคมนาคมในหมูบาน และระหวางชุมชน
พบวา เสนทางคมนาคมภายในหมูบานของชุมชน
ยังเปนทางลูกรัง และทางดิน ซึ่งในฤดูฝนจะสราง
ปญหาในการสัญจรไปมาของคนในชุมชน และการ
ขนสงผลผลิตทางการเกษตรเปนอยางมาก
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ภาพท่ี 37-42 การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ของชมุชนหนองโรง

ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาเยาวชนเลนการพนันแบบ
มีสวนรวม

จากการศึกษาทุนชุมชน หรือทุนท่ีไมใชเงินของชุมชนหนองโรง ตามแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมของ
กรมการพัฒนาชุมชน ท่ีหมายถึง สิ่งท่ีเปนมูลคาหรือมีคุณคาท่ีมิใชเงินตรา แตหมายถึงสิ่งอ่ืนๆ ท่ีมี
ความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของคน เชน ทุนทรัพยากรท่ีกอใหเกิดผลผลิตท่ีเปนความรู ภูมิปญญา
ประสบการณของคน ทุนทางสังคม วัฒนธรรมประเพณีปจจัยบริการทางโครงสรางพ้ืนฐาน เปนตน ไดแก
1) ทุนมนุษย หมายถึง คุณสมบัติดานตาง ๆ ของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชน ท่ีมีคุณสมบัติในดานสุขภาพ
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อนามัย อายุขัย/ ดานการศึกษาภูมิปญญา ขีดความสามารถ/ ดานฐานะทางเศรษฐกิจ ความยากจน ร่ํารวย
ของคนในครัวเรือน ความรูภูมิปญญา 2) ทุนวัฒนธรรมประเพณีหมายถึง ทรัพยากรทางสังคมท่ีประชาชน
ใชเพ่ือการดํารงชีพรวมท้ังความไวเนื้อเชื่อใจ การยอมรับซึ่งกันและกัน ความเชื่อถือศรัทธา ตลอดจน
วัฒนธรรมท่ีสืบทอดมายาวนาน 3) ทุนกายภาพ หมายถึง สิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การดํารงชีวิต หรือเปนปจจัยพ้ืนฐานในการผลิตท่ีสนับสนุนการดํารงชีวิตของประชาชน เชน การคมนาคม
ขนสง ระบบไฟฟา ประปา ระบบพลังงาน การสื่อสาร โทรคมนาคม โบราณวัตถุ โบราณสถาน หรือสิ่งปลูก
สรางตางๆ และ 4) ทุนธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมตาง ๆ ท่ีเปนตัวกําหนดศักยภาพ
ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แหลงน้ําธรรมชาติ

ผลการศึกษา พบวา ชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เปนอีกตําบลหนึ่งท่ีมีทุน
ชุมชนท่ีโดดเดน สามารถนํามาตอยอดเพ่ือพัฒนาชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม ดังนี้

1. ดานความอุดมสมบูรณของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา ชุมชนบานหนองโรง มี
สภาพพ้ืนท่ีเปนภูเขาสูง สลับกับท่ีราบเชิงเขา และท่ีราบริมแหลงน้ํา มีปาไมลอมรอบท้ังหมดมี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะทรัพยากรปาไมท่ียังคงมีความอุดมสมบูรณ สรางอาหารใหกับ
ชุมชนและรายไดเสริมใหกับชุมชนอยางตอเนื่อง เชน หนอไม ผักหวานปา เห็ดตางๆ รวมท้ังสัตวปา
ประกอบกับชาวบานซึ่งอาศัยอยูบริเวณพุน้ําท่ีถือวาเปนตนแบบของนักอนุรักษเพราะไดดูแลรักษาความ
สมบูรณของปาไมบริเวณหัวพุน้ําไว พรอมกับการตื่นตัวของชุมชนในดานการอนุรักษปาไม ท่ีมีการจัด
กิจกรรมรักษาปาอยางตอเนื่อง เชน การสรางฝายชะลอความชุมชื้น การปลูกปาวนเกษตร การทําแนวเขต
ปาชุมชน ตั้งกฎระเบียบในการรักษาปาในรูปแบบปาชุมชน ทําใหสภาพทรัพยากรในชุมชนหนองโรงยังคง
ตอบสนองชุมชนในการแกไขปญหาความยากจนไดบาง โดยเฉพาะผูดอยโอกาสสามารถนํารายไดจากปา
สรางรายไดใหกับครอบครัวได

2. ดานองคความรูและภูมิปญญาของชุมชนพบวา ชุมชนหนองโรง มีองคความรูและภูมิปญญาท่ี
หลากหลาย มีผูเชี่ยวชาญมากมายท้ังดานสมุนไพร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและของปา การจัก
สาน และงานฝมือ โดยองคความรูและภูมิปญญาท่ีข้ึนชื่อของชุมชน คือ ภูมิปญญาในการอนุรักษปาชุมชน
บนฐานคิดท่ีวาคนจะเขาไปจัดการใหนอยท่ีสุด แตอนุรักษโดยอาศัยธรรมชาติชวยฟนฟูตัวเองภูมิปญญาการ
แปรูปผลิตผลทางการเกษตรและปา เชน การสานเปล การทําเห็ดโคนดอง เปนตน จนกลายเปนสินคาท่ีมีผู
ตองการจากภายนอกชุมชนเปนจํานวนมากและองคความรูท่ีสําคัญอีกประการ คือ องคความรูจากการ
ประสบการณของคนในชุมชนท่ีรวมมือกันแกปญหาความยากจนของชุมชน โดยการหนุนเสริมจาก
หนวยงานภายนอก
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3. ดานการดํารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนพบวา ชาวชุมชนหนองโรงสวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ โดยวัฒนธรรมประเพณีท่ีโดดเดนท่ีสุด คือ การทํานา ซึ่งจะมีพิธีกรรมท่ีตามมากมากมาย เชน
การทําขวัญขาว การเผาขาวหลาม รวมถึงกาลเลน เชน การรองเพลงเหยย การรอยพรรษา การตีกลองยาว
รําวง เปนตน ะหากเปนพิธีกรรมหรือประเพณีของชุมชนทุกคนในชุมชนจะเขามามีสวนรวมกันอยางตอเนื่อง
โดยวัดยังเปนศูนยรวมทางดานจิตใจของคนในชุมชน เปนการรวมกลุมของเครือญาติและเพ่ือนพองใหมาพบ
กัน จึงมีความรักและความสามัคคีในชุมชน

นอกเหนือจากคําสอนของคนเฒาคนแกในเรื่องของการดํารงชีวิต และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือนําไปประยุกตใชและถายทอดไปสูคนรุนใหมแลวชาวบานหนองโรงยังคงรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ความเชื่อทางศาสนา และพิธีกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ
ธรรมชาติ เชน การทําบุญกลางบาน กระแบะกระบาล การทําบุญปาชุมชน ตลอดจนองคความรูในเรื่องของ
อาหารและพืชสมุนไพร ท่ีนําไปสูการพัฒนาระบบการผลิตอาหารเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงในชีวิตใหแก
ชุมชนหนองโรงและใกลเคียงตอไป

ภาพท่ี 43-44 พิธีเสียกระบาลหรือกระแบะกระบาลท่ีชาวชุมชนหนองโรงรวมกันสืบสาน

จากท่ีกลาวไวขางตนวา วัฒนธรรมเดนของชุมชนบานหนองโรง คือ วัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม
วัฒนธรรมแบบเครือญาติ ท่ีชาวบานมีความผูกพัน เคารพผูใหญผูอาวุโส ทุกคนรักและเคารพซึ่งกันและกัน
มีความผูกพันกับธรรมชาติ ท้ัง ดิน น้ํา ปาไม มาตั้งแตอดีต มีความกตัญูรูคุณในสิ่งท่ีมีคุณ มีความเคารพ
เกรงกลัวตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เกรงกลัวตอบาป กลัวถูกตําหนิ กลัวถูกลงโทษทางสังคมและกฎหมาย ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของชื่น ศรีสวสัดิ์ (2543) ท่ีกลาววา วัฒนธรรมแบบชาวนาหรือแบบเกษตรกรรม
วัฒนธรรมแบบเครือญาติ นับเปนปจจัยสําคัญท่ีเอ้ือตองานการพัฒนาชุมชน

4. ดานการรวมกลุม เครือขายองคกรชุมชนพบวา ชุมชนบานหนองโรงมีการรวมกลุม และ
กิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน กลุมทางดานอาชีพ กลุมทางดานเกษตรกรรม กลุมทางดานฌาปนกิจ กลุม
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ทางดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม กลุมเยาวชน กลุมสตรี กลุมออมทรัพย กลุมระดับชุมชนและระดับตําบลท่ี
หลากหลายทําใหชุมชนมีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรูแนวคิดและการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย รวมท้ังมีการหนุนชวยจากหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนอยางหลากหลายเชนกัน

5. ดานความสัมพันธทางเครือญาติพบวา ชุมชนบานหนองโรงมีรูปแบบความสัมพันธทางเครือ
ญาติ เนื่องจากสวนใหญมีชาติพันธุเดียวกัน คือ เปนคนไทยพ้ืนราบ ท่ีอพยพมาจากแหงหนเดียวกัน มี
ความสัมพันธแบบพ่ีนองและนับถือกันแบบเครือญาติ นอกจากนี้ยังมีประสบการณในการกอตั้งชุมชน
รวมกันมา จึงทําใหชุมชนไมคอยมีความแตกแยก มีการเก้ือหนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน และไปมาหาสูกัน
อยางตอเนื่อง เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และพัฒนาชุมชนรวมกันมีความเชื่อในผูนําท้ังท่ีเปนทางการและ
ไมเปนทางการ มีการยอมรับเชื่อถือในระบบราชการ มีสัมพันธภาพท่ีดีกับเจาหนาท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวของ มีวิถี
ชีวิตความเปนอยูแบบเรียบงาย

6. ดานศักยภาพของผูนํา พบวาผูนําชุมชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการของชุมชนบาน
หนองโรง เปนบุคคลท่ีมีความรูมีกระบวนการคิดในเชิงเหตุและผลท่ีลุมลึกชัดเจนเปนระบบและมี
ประสบการณในการเปนผูนําและการบริหารจัดการท่ีดี รูจักตนเองและความตองการของตนเองและ/หรือ
ชุมชนโดยรวมตลอดจนรูเทาทันนโยบายของภาครัฐสามารถวิพากษวิเคราะหผลดีผลเสียและหาแนวทางท่ี
เหมาะสมกับชุมชนของตนเองไดดังนั้นจึงสามารถเลือกสรรและตอรองกับภาครัฐไดอยางมีประสิทธิผล
ประกอบกับความสามารถในการบริหารจัดการโดยการจัดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบแกแกนนําตาม
ความสามารถในดานตางๆเปดโอกาสใหทุกคนในชุมชนมีสวนรวมคิดรวมทําสรางความรูสึกเปนเจาของ
รวมกันนับเปนขุมพลังท่ีสําคัญของชุมชนในการพัฒนาอยางมีเอกลักษณเปนตัวของตัวเองมุงสูเปาหมาย
ตามท่ีชุมชนทองถ่ินตองการทําใหชาวบานยอมรับในความสามารถและนับถือผูนําของตนเอง

จากท่ีกลาวมีท้ังหมด แสดงใหเห็นถึงเอกภาพในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนบานหนอง
โรงและศักยภาพของชุมชนในการสรางการมีสวนรวมกับคนในชุมชนใหมีความรูรักสามัคคี เห็นคุณคาของ
ปาชุมชน เคารพเชื่อฟงผูนําและกฎระเบียบของชุมชน และมีการรวมพลังเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันอีกท้ัง
ประสบการณท่ีดีของชุมชนในการแกปญหาแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบ โดยการหนุนเสริมจากหนวยงาน
ภายนอก ซึ่งศักยภาพดังกลาวของชุมชนนับเปนปจจัยเชิงบริบทท่ีเอ้ือตอการจัดการปาชุมชนอยางยั่งยืนได
ดังแสดงในภาพท่ี 45



98

ภาพท่ี 45 ทุนชุมชนและศักยภาพของชุมชนบานหนองโรงในการทํางานแบบมีสวนรวม

บริบทชุมชน
ชุมชนเกาแก วัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม มีวิถีชวีิตแบบเรียบงาย เคารพผูอาวโุส

มีความสัมพันธแบบเครือญาติ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ

ประสบการณการทํางานแบบมีสวนรวม: การจัดการปาชุมชน แกปญหาความยากจน

การปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรงแบบมีสวนรวม

ทุน
ชุม

ชน
/ศ

ักย
ภา

พข
อง

ชุม
ชน

บา
นห

นอ
งโร

ง
ใน

กา
รทํ

าง
าน

แบ
บมี

สว
นร

วม

ปญหาของชุมชน
 โครงสรางพื้นฐานการดํารงชีวิต: น้ําสําหรับการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร การคมนาคม การติดตอส่ือสาร และ
ไฟฟา
 คุณภาพชีวิต: สุขภาพอนามยั การศึกษา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ความมั่นคงในชีวิตและ
อาชีพ
 เศรษฐกิจ (รายได): แหลงเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ
อาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร
 สังคม: สังคมผูสูงอายุ ยาเสพติด เด็กและเยาวชนเขาไป
พัวพันการพนัน เกมสออนไลน กระแสบริโภคนิยม

ความคาดหวังของชุมชน
สรางรูปแบบ/แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
สรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อแกไขปญหา
ของชุมชน
เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการพัฒนา
ชุมชนรวมกับผูใหญ/สรางเครือขาย

ความอุดมสมบูรณของทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม: ปาไม สัตวปา พุน้ํา ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น: ภูมิปญญา
การอนรุักษและการหาอยูหากินรวมกับปาไม
การจดัการน้ํา การแปรรูปผลผลิต

ศักยภาพของผูนําชุมชน: มีภาวะผูนํา มี
ความรู มีกระบวนการคิดเชิงเหต-ุผล มีการ
บริหารจัดการที่ดี เปนที่ยอมรัยของชุมชน

การดํารงชีวิต วัฒนธรรมและประเพณ:ี นับถือ
ศาสนาพุทธและสิ่งศักดิ์สทิธิ์วฒันธรรมแบบ
เกษตรกรรม วิถีชวีิตทีเ่รียบงาย

การรวมกลุม และเครอืขาย: มีกลุมองคกร
ภายในชุมชนที่หลากหลาย เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ความสัมพันธทางเครอืญาต:ิ คนพ้ืนราบ
และกลุมชาติพันธุ มีประสบการณรวมกัน
นับถือกันแบบเครอืญาติ เคารพผูอาวุโส

บริบทชุมชนกับปญหาการเลนพนันในเด็กและเยาวชน
พื้นที่ชุมชนเปด
การพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตชุมชน
ไมมีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
พฤติกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการเส่ียงโชคของ
ผูใหญ
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ตอนท่ี 4 พลังชุมชน: การทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณา เพื่อการปองกันและ
แกไขปญหาการเลนพนันแบบมีสวนรวม

ผูวิจัยและชุมชนบานหนองโรงไดรวมมือกันคนหาปญหา สาเหตุและผลกระทบของปญหา
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และคนหาทุนชุมชนและศึกษาศักยภาพของชุมชนในการแกไขปญหาดวยตนเองผานการ
จัดเวทีรับฟงและระดมความคิดเห็น จึงไดมีมติในการแกไขปญหาของชุมชนตามศักยภาพและความพรอม
ของทุนชุมชน คือ การสรางการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีการพัฒนาตางๆ ในการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนเนื่องจากเห็นวาชุมชนมีศักยภาพท้ังทางดานผูนําชุมชน
คุณลักษณะของสมาชิกชุมชน และปจจัยทางสังคมของชุมชนท่ีเอ้ือตอการดําเนินงาน โดยเล็งเห็นวาการ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนจําเปนท่ีจะตองมีแผนหรือแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนอยางเปนรูปธรรม บนฐานทุนชุมชนท่ีโดดเดนท่ีสุด ไดแก ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
คือ กิจกรรมปาชุมชนบูรณาการกับองคความรูทางวิชาการจากหนวยงานภาคีท่ีเขามาหนุนเสริมและทุน
ชุมชนดานอ่ืนๆ ท้ังทุนมนุษย คือ ผูนําและปราชญชาวบาน ทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ไมวาจะเปนการรองเพลง
เหยย การรํากลองยาว การยอมผาจากสีธรรมชาติ เปนตน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดการถายทอด
กระบวนการเรียนรูไปสูเยาวชนในพ้ืนท่ี ท่ีประชุมไดมีมติใหนําผลการศึกษาในขางตน มาจัดทําเปนแผน
หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ และนําไปสูการทําจัดทําโครงการ คาย
เยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนันโดยมีแนวคิดหลักในการดําเนินการ คือ การบูรณาการทุนชุมชน
ไดแก ทุนมนุษย คือ ผูรู ปราชญชุมชน ทุนภูมิปญญา ทุนวัฒนธรรม และทุนทรัพยากร คือ ปาชุมชน เพ่ือ
จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง ใหมีความตระหนักรูและหางไกลจาก
การเลนการพนัน ภายใตการทํางานแบบมีสวนรวม

ในการขับเคลื่อนงานการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน ท่ีผูวิจัยเนนการ
สรางการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนกอนท่ีจะนําไปสูการสรางความรวมมือกับภาคีการพัฒนา
ภายนอกชุมชน สําหรับผลการศึกษาในสวนนี้ผูวิจัยขอนําเสนอ4 หัวขอยอย ดังนี้ 1)การจัดทําแผนหรือแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ ท่ีประกอบดวยข้ันตอนการปฏิบัติการทําแผนฯ และ
ผลการดําเนินงาน 7 ข้ันตอน 2) ผลสําเร็จเชิงประจักษจากการขับเคลื่อนงานแบบมีสวนรวม 3) ปจจัยท่ี
สงผลตอความสําเร็จ และ 4) บทสรุป: กระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคีในการจัดทําแผนการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน

โดยมีกระบวนการการทํางานแบบมีสวนรวม และผลการศึกษา ดังนี้
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การจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ

การบูรณาการแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ  เปนกระบวนการหรือชุด
กิจกรรมในชุมชนท่ีมีลําดับข้ันตอนท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงแนวคิด และแนวทางในการสงเสริมใหประชาชน
กลุมองคกรชุมชนและคนในชุมชน แสดงศักยภาพและความสามารถในการจัดการแกปญหาและดําเนิน
กิจกรรมชุมชนท่ีแสดงใหเห็นวาชุมชนมีความสามารถท่ีจะคนหาศักยภาพ รับรูปญหาและรวมการปองกัน
และแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนดวยตนเองไดอยางยั่งยืน

ในขณะเดียวกันกระบวนการบูรณาการแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ ก็
เปนตัวบงชี้ อันหนึ่งถึงความเขมแข็งของชุมชน ความเขมแข็งของชุมชนหนึ่งไมไดอยู ท่ีชุมชนนั้นมี
ความสามารถท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดผลดี หรืออยูท่ีชุมชนนั้นไมมีปญหาใดอยูเลย หากอยูท่ีวาชุมชน
นั้นมีกระบวนการชุมชน ท่ีแสดงใหเห็นวาชุมชนมีความสามารถท่ีจะคนหาศักยภาพรับรูปญหาและรวมทํา
กิจกรรมตางๆ เพ่ือแกปญหา และเพ่ือเสริมสรางศักยภาพการพัฒนาท่ีมีอยูใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง

การบูรณาการแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ บานหนองโรงมีลักษณะเปน
กระบวนการแบบมีสวนรวมระหวางชุมชนและภาคีการพัฒนาจากภายนอกชุมชน ซึ่งการจัดทําแผนการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ มีลักษณะเปนองครวม ท่ีบูรณาการระหวางทุนชุมชนและ
วิธีการจัดการเรียนรูดวยตนเอง ภูมิปญญาทองถ่ิน มาตรการดานกฎหมาย และวิทยาการใหมๆ และ
ครอบคลุมทุกมิติตามแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีกระบวนการการทํางาน ดังนี้

1. ข้ันตอนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวม

ผูวิจัย ไดจัดเวทีกับแกนนําชุมชน คณะกรรมการองคตางๆในชุมชน เชน คณะกรรมการปาชุมชน
ตัวแทนกลุมสตรี ผูอาวุโส และตัวแทนชาวบานเพ่ือรวมกันวิเคราะหศักยภาพของชุมชนและคนหาการหนุน
เสริมจากภาคีการพัฒนาจากภายนอกชุมชน นําขอมูลท่ีไดรับรวมกันสรางเปน“แผนการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ ”ใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของแผนแมบทชุมชนตําบลหนองโรง และ
นโยบายของภาครัฐในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนของชุมชน ซึ่งกระบวนการจัดทําแผนการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวมของชุมชนบานหนองโรง มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และผลการดําเนินงาน 7 ข้ันตอน ดังนี้
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1.1.การเตรียมวิทยากรกระบวนการ

วัตถุประสงค

เพ่ือเตรียมวิทยากรกระบวนการ และจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ

แนวทางดําเนินงาน

1) เตรียมทีมวิทยากรกระบวนการ โดยคนหาบุคคลท่ีอยูในชุมชนบานหนองโรง และจาก
หนวยงาน/องคกร/เครือขาย โดยจะตองเปนผูมีความรู ความสามารถและเขาใจในกระบวนการจัดทํา
แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ เปนผูมีประสบการณในการเปนวิทยากรแผนการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ รูเทคนิคการจัดเวทีกระบวนการจัดทําแผนการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ ซึ่งในท่ีประชุมไดเสนอชื่อบุคคล 13 ทาน คือ

 นายสุวรรณวิชช  เปรมปรีดิ์นายก อบต.หนองโรง
 วาท่ีรอยโทนครินทร  ปรกแกว ปลัด อบต.หนองโรง
 นางบุญฑริก  แชมชอย รองปลัด อบต.หนองโรง
 นายนิยม สารีวงศ คณะกรรมการปาชุมชน/ปราชญชาวบาน
 นายสวงชํานาญกําหนด คณะกรรมการปาชุมชน/ปราชญชาวบาน
 นายอินทร  ไคลมี คณะกรรมการปาชุมชน/ปราชญชาวบาน
 นางสมหมาย แกวประดิษฐตัวแทนกลุมสตร/ีคณะกรรมการปาชุมชน/ปราชญชาวบาน
 นางสายยุพิณ  สมพรมทิพย รพ.สต.บานหลุมหิน
 ดาบตํารวจชาครติ สมพรมทิพย  สภอ.พนมทวน
 คุณครูบุญธรรม  สารีวงศ ครูชํานาญการโรงเรียนวัดหวยสะพาน/แมเพลงเหยย
 นางสาวกรรณิการ  บุญธรรม ตัวแทนเด็กและเยาวชน
 ตัวผูวิจัยและผูชวยนักวิจัย ทําหนาท่ีวิทยากรกระบวนการในการชวนคิดชวนคุยเพ่ือ

จัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการชุมชนบานหนองโรง

2) ผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการรวมกันประชุมออกแบบการจัดเวทีในแตละข้ันตอน ดวย
การกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา ข้ันตอนกระบวนการและเทคนิคท่ีใช รวมท้ังวิทยากรหลัก และวิทยากร
ผูชวย
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3) ผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการรวมซักซอมแนวคิด กระบวนการ เทคนิค วิธีการ ซึ่งเปน
เครื่องมือสําคัญสําหรับวิทยากรกระบวนการแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ

4) ผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการเตรียมประเด็นการพูดคุยในเวที เชน แนวคิดของ
แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ เนื้อหาของการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนเชิงบูรณาการ เตรียมขอมูลท่ัวไปของชุมชนลวงหนา เชน ขอมูลสภาพของพ้ืนท่ีของชุมชน
อาณาเขตของชุมชน ประชากรและครัวเรือน การประกอบอาชีพ รวมท้ังประเด็นปญหาท่ีสําคัญๆ ของ
ชุมชนนั้นๆ

5)ผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการเตรียมพ้ืนท่ี เชน เตรียมคน เตรียมสถานท่ีท่ีมีความพรอม
สําหรับการจัดเวที เตรียมอุปกรณและสื่อท่ีใชในการจัดทําเวที

ผลท่ีไดรับ

ไดทีมวิทยากรกระบวนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ ท่ี
ประกอบดวยบุคลากรจากท้ังภายในชุมชน และภายนอกชุมชน ซึ่งเปนผูท่ีมีทักษะและประสบการณจัดทํา
แผน และทํางานเก่ียวกับเด็กและเยาวชนมาอยางตอเนื่อง รวมท้ังเปนผูท่ีอยูใกลชิดกับพ้ืนท่ีชุมชนหนองโรง
จํานวน 2 ทาน คือ ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัย นางสายยุพิณ สมพรมทิพย นักวิชาการสาธารณสุข จาก
รพ.สต.บานหลุมหินดาบตํารวจชาครติ สมพรมทิพย สภอ.พนมทวนโดยท้ัง 2 ทานนับเปนนักพัฒนาและ
จิตอาสาท่ีทํางานในพ้ืนท่ีชุมชนบานหนองโรงมาอยางตอเนื่องรวมกับตัวแทนชุมชนอีกจํานวน 9 คน

1.2 การเตรียมชุมชน

วัตถุประสงค

เปนการเตรียมความพรอมใหกับประชาชน กลุมแกนนําชุมชน องคกรชุมชนและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในแตละพ้ืนท่ี ใหมีความเขาใจในแนวความคิด กระบวนทัศน และกระบวนการจัดทํา
แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ บทบาทความรับผิดชอบของฝายตางๆ ตลอดจน
การสรางความผูกพันและการคนหาบุคคลท่ีอาสามาเปนกลุมแกนในการดําเนินงาน
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แนวทางดําเนินงาน

การเตรียมชุมชนนับเปนกระบวนการท่ีสําคัญมาก ท้ังนี้เพราะเปนกระบวนการสรางความเขาใจ
รวมกันของทีมผูวิจัย และคนในชุมชน โดยผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการ ไดจัดเวทีท้ังรูปแบบท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการ คือ การเปดเวทีอยางเปนทางการ จํานวน 2 ครั้ง การพูดคุยภายหลังการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การพูดคุยในรานชุมชน และการพูดคุยในกิจกรรมรวมตางๆ ของชุมชนมี
รายละเอียดในดําเนินการดังนี้

1) ชี้แจงกับตัวแทนชุมชน แกนนําชุมชน ตัวแทนกลุมองคกรชุมชน และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหมีความเขาใจแนวความคิด กระบวนทัศน และแนวทางการจัดทําแผนโดยกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน ท่ีมุงสรางความเขมแข็งใหชุมชน ท่ีเนนกระบวนการเรียนรูรวมกันของทุกฝายและมีการ
กระทํารวมกัน

2) จัดเวทีเพ่ือคนหา และกําหนดตัวบุคคล และกลุมอาสาสมัครท่ีจะเปนผูนําในการผลักดันการ
ดําเนินงานตางๆ ตามกระบวนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ โดยเนน
ความสมัครใจและใหคนในชุมชนเปนผูเสนอเอง

ผลท่ีไดรับ

กลุมแกนนําชุมชน องคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขาใจและมีแนวคิด
ตามกระบวนทัศนใหม พรอมท่ีจะเขารวมในกระบวนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิง
บูรณาการ แนวคิดเก่ียวกับการพนัน ผลกระทบและการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนัน และ
บทบาทความสําคัญของเด็กและเยาวชนตอการพัฒนาของชุมชน และมีกลุมแกนนําอาสาเขารวมใน
กระบวนการ

1.3 การประเมินศักยภาพของชุมชน ทุนชุมชนและคนหาภาคี

วัตถุประสงค

เพ่ือประเมินศักยภาพของชุมชนในพัฒนาศักยภาพและการปองกันและแกไขปญหาการเลน
พนันของเด็กและเยาวชนในแงของโอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็งและขอจํากัดของชุมชน ศึกษาทุนทางสังคม
ของชุมชน ท้ังทุน วัฒนธรรมประเพณี ทุนกายภาพทุนทรัพยากรและทุนมนุษย รวมท้ังคนหาภาคีภายนอก
หนุนเสริมการทํางานของชุมชนแบบมีสวนรวม
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แนวทางดําเนินงาน

การประเมินศักยภาพชุมชนเปนกระบวนการท่ีจะชวยใหชุมชนรูจักตนเอง รูวาชุมชนของตนเอง
นั้นมีจุดแข็งและขอจํากัด และมีทุนทางสังคมอะไรบางท่ีสามารถนํามาใชในการพัฒนาชุมชน และรูจัก
วิธีการขอความรวมมือเพ่ือการหนุนเสริมการทํางานจากหนวยงานภายนอกชุมชนในลักษณะ “พหุภาคี”
ซึ่งผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการ ไดจัดเวทีกับตัวแทนชุมชน แกนนําชุมชน ตัวแทนกลุมองคกรชุมชน
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยในการจัดเวทีแตละครั้งไดเชิญตัวแทนจากหนวยงานภายนอกชุมชน
เขารวมดวย มีรายละเอียดในดําเนินการดังนี้

1) ชี้แจงใหกับตัวแทนชุมชน แกนนําชุมชน ตัวแทนกลุมองคกรชุมชน และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มีความเขาใจในการประเมินศักยภาพของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของ
เด็กและเยาวชนในแงของโอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็งและขอจํากัดของชุมชน ศึกษาทุนทางสังคมของชุมชน
จํานวน 1 ครั้ง ณ ท่ีทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี

2) รวมกันกําหนดแนวทางข้ันตอนในการดําเนินงานและทําความเขาใจรวมกับผูท่ีเก่ียวของทุก
ฝาย

3) กําหนดประเด็นของขอมูลท่ีจะทําการศึกษา ซึ่งมีประเด็นท่ีสําคัญไดแก ประวัติหมูบานหรือ
ชุมชน บริบททางสังคมของชุมชนบานหนองโรง ปญหาในการพัฒนาชุมชนท่ีผานมา รวมท้ังคนหาศึกษาทุน
ทางสังคมของชุมชน

4) รวบรวมขอมูลตามประเด็นท่ีกําหนด โดยอาจแบงเปนกลุมๆ ทําการเก็บขอมูลจากแหลง
ตางๆ เชน ขอมูลท่ีมีอยูแลว บันทึกรายงานของหนวยงานตางๆ การสอบถามจากผูรูและชาวบาน การ
ประชุมกลุมยอย แลวจึงนํามารวมกัน ชวยกันตรวจสอบ ปรับปรุงใหสมบูรณ

5) การวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลท่ีไดมาแยกแยะและหาความสัมพันธในมิติตางๆ และ
นําไปสูขอสรุปเก่ียวกับศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพและการปองกันและแกไขปญหาการเลน
พนันของเด็กและเยาวชนทุนทางสังคมของชุมชนและภาคีการพัฒนาจากภายนอกท่ีจะเขามาหนุนเสริมการ
ทํางานซึ่งขอมูลเหลานี้ จะเปนพ้ืนฐานสําคัญในกระบวนการทํางานข้ันตอไป
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ผลท่ีไดรับ

1) ขอมูลศักยภาพของชุมชนในการทํางานแบบมีสวนรวม เพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการ
เลนพนันของเด็กและเยาวชน ชุดขอมูลทุนทางสังคมของชุมชน ประสบการณการทํางาน ปญหาและการ
แกไขปญหาการดําเนินการพัฒนาชุมชนในชวงเวลาท่ีผานมและขอมูลเก่ียวกับภาคีการพัฒนาจากภายนอก

2) คนในชุมชน กลุมแกนนํา องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขาใจถึง
สถานภาพท่ีแทจริงของชุมชนชุมชนท้ังในแงปญหา ขอจํากัด และศักยภาพรวมท้ังเกิดความตระหนักรูและ
สํานึกรวมในการท่ีจะชวยแกปญหาของชุมชนและมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของชุมชนในการปองกันและ
แกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การจัดการกับปญหาของตนเองได
อยางยั่งยืน

1.4 การกําหนดวิสัยทัศน แนวทางและจุดมุงหมาย

วัตถุประสงค

เปนการระดมพลัง ความผูกพัน ความเอ้ืออาทร และความรักท่ีประชาชน และครอบครัวมีตอ
กันและกัน และตอพ้ืนท่ีชุมชน หมูบาน ตําบล มาสรางหรือกําหนดความมุงหวังในทํางานรวมกัน

แนวทางดําเนินงาน

ผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการ ไดจัดเวทีกับตัวแทนคนในชุมชน กลุมแกนนํา ตัวแทนกลุม
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและตัวแทนจากหนวยงานภายนอกชุมชน เพ่ือนําผลการวิเคราะห
ศักยภาพของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนทุนทางสังคมของชุมชน
และภาคีการพัฒนาจากภายนอกท่ีจะเขามาหนุนเสริมการทํางาน เพ่ือใหรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศน
จุดมุงหมาย และแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของ
เด็กและเยาวชน

ผลท่ีไดรับ

ชุมชนมีวิสัยทัศนจุดมุงหมาย และมีกรอบแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และการ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนท่ีใหทุกฝายยึดม่ันรวมกัน นอกจากนี้ คณะทํางาน
ท่ีประกอบดวย ทีมวิจัย ตัวแทนชุมชน องคกรชุมชน กลุมแกนนํา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
หนวยงานภาครัฐภาคเอกชน และหนวยงานภาคีตางๆ มีจุดมุงหมายในการทํางานท่ีชัดเจนรวมกัน
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แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง

สภาเด็กและเยาวชน ต.หนองโรง
(กอตั้งเดือน กันยายน 2560)

แผนการปองกันและแกไขการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง

วิสัยทัศน

“ใชทุนชุมชนเปนฐานในการขับเคลื่อน/พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรงไดตระหนักรู
เก่ียวกับพิษภัยของการเลนการพนัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน”

วัตถุประสงค/เปาหมายของแผน

1. เด็กและเยาวชนตําบลหนองโรงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโทษและพิษภัยของการเลนการ
พนัน

2. เด็กและเยาวชนตําบลหนองโรงมีความตระหนักรูเก่ียวกับโทษและพิษภัยของการเลนการพนัน
3. เด็กและเยาวชนตําบลหนองโรงมีทักษะชีวิตแกเด็กและเยาวชน เพ่ือการรูเทาทันสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลง และพิษภัยของการเลนการพนัน

1.5 การกําหนดยุทธศาสตร

วัตถุประสงค

เพ่ือใหการพัฒนาพัฒนาเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรงเปนไปตามวิสัยทัศน และบรรลุตาม
จุดมุงหมายจะตองกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ ขีดความสามารถ และความพรอมของชุมชน
โดยกลยุทธการจัดการจะเปนตัวเชื่อมระหวางวิสัยทัศน และจุดมุงหมายกับการกําหนดกิจกรรมการจัดการ
ในแงของการกําหนดขอบเขตและลักษณะของการใชทรัพยากรตางๆ ของการดําเนินงาน
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แนวทางดําเนินงาน

ผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการจัดเวทีระดมความคิดเห็นกับตัวแทนคนในชุมชน กลุมแกน
นํา ตัวแทนกลุมองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและตัวแทนจากหนวยงานภายนอกชุมชน
เก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน และจุดมุงหมายโดยพิจารณาความเปนไปได
ของทางเลือกตอไปนี้

1) มีแนวทางใดบางท่ีชุมชนสามารถดําเนินการเองไดตามศักยภาพและทุนท่ีชุมชนมีอยู

2) มีแนวทางใดบางท่ีมีปจจัยหรือการสนับสนุนจากภายนอกเอ้ืออํานวยและสนับสนุนใหชุมชน
ทําไดตามศักยภาพและทุนของชุมชนท่ีมีอยู

3) มีแนวทางใดบางท่ีชุมชนจะตองการดําเนินการ แตชุมชนยังไมพรอม หรือมีขอจํากัด จะมี
ทางเสริมความพรอมหรือลดขอจํากัดของชุมชนไดหรือไม ตองทําอะไรและตองขอความรวมมือหรือการ
สนับสนุนจากภาคีการพัฒนาใดบาง

ผลท่ีไดรับ

ชุมชนใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก โดยประสบการณในอดีต คือ
ชุมชนเนนการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมปาชุมชน แตการดําเนินการยัง
ไมครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังตําบล กลุมเปาหมายชวงนั้นคือ เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีรอบปาชุมชนบานหวยสะพาน
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 โดยรวมกันเพาะกลาไมเพ่ือใชในการปลูก
ปา รวมทําแนวกันไฟ

 จัดกิจกรรมหาทุนในการดําเนินกิจกรรม เชน งานมัดยอมยาม ผาเช็ดหนา ฯลฯ
 อบรมการเปนวิทยากรเพ่ือใหความรูเรื่องการอนุรักษกับเยาวชนรุนหลัง และรวมเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูตางๆ
 แสดงรําเหยยเพ่ือการรณรงคปลูกจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ
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จากการดําเนินการท่ีกลาวขางตนทําให กลุมเยาวชนบานหวยสะพานสามัคคี ไดรับรางวัย
ลูกโลกสีเขียว ประเภทเยาวชน ในป พ.ศ. 2548 แตหลังจากนั้นกิจกรรมของกลุมเยาวชนเริ่มซบเซาลงและ
ขาดความตอเนื่อง เพราะเยาวชนรุนแรกบางสวนออกไปศึกษาในตัวเมือง เม่ือสําเร็จการศึกษาระดับ
การศึกษาก็อยูทํางานตอ จึงขาดการสงตองานสูเยาวชนรุนตอมา แมจะมีปญหาดังกลาวแตก็แสดงใหเห็นวา
ชุมชนบานหนองโรงมีกลยุทธการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีเหมาะสม ชัดเจน คือ ใชทุนทรัพยากร คือ ปา
ชุมชน เปนแกนหลัก รวมกับทุนมนุษย คือ ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน และทุนวัฒนธรรมประเพณี คือ
เพลงเหยยสําหรับใชในการวางกรอบทางเลือกดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ

1.6 การกําหนดโครงการ กิจกรรม

วัตถุประสงค

เพ่ือรวมกันกําหนดโครงการ กิจกรรมท่ีเหมาะสม เปนไปไดและสอดคลองกับศักยภาพของ
ชุมชนทุนทางสังคมของชุมชนและกลยุทธท่ีวางไว เพ่ือสานตอ เสริมสราง สิ่งท่ีชุมชนทําไดดีอยูแลวใหดี
ยิ่งข้ึน หรือเพ่ือบรรเทาขอจํากัดและแกไขปญหาในดานตางๆ ของชุมชน

แนวทางดําเนินงาน

ผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับทีมงานซึ่งเปนอาสาสมัครจาก
ชุมชน เพ่ือจัดทําโครงการออกแบบกิจกรรม แลวจึงจัดเวทีระดมความคิดเห็นกับตัวแทนคนในชุมชน กลุม
แกนนํา ตัวแทนกลุมองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและตัวแทนจากหนวยงานภายนอกชุมชน
เพ่ือรวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของชุมชนทุนทางสังคม
ของชุมชนและกลยุทธท่ีวางไว โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการดังนี้

1) รวมกันตรวจสอบวามีกิจกรรม และโครงการอะไรบางท่ีชุมชนทําอยูแลวและเปนประโยชน
นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและจุดมุงหมาย/เปาหมาย และสอดคลองกับกลยุทธ ก็ใหเลือกไว

2) รวมกันพิจารณากิจกรรม และโครงการวามีเพียงพอท่ีจะแกไขปญหาหรือบรรลุวิสัยทัศนและ
จุดมุงหมายหรือไม ยังมีกิจกรรม โครงการใดอีกหรือไมท่ีควรทําเพ่ือชวยแกไขปญหาโดยกิจกรรมท่ีจะทํา
เพ่ิมเติมนั้นควรจะสอดคลองกับศักยภาพของชุมชน หรือเปนไปเพ่ือมุงแกไขจุดออนและขอจํากัด

3) แยกกิจกรรมออกเปน 3 กลุม คือ
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(1) กิจกรรมท่ีชุมชน สามารถดําเนินการไดดวยตนเอง

(2) กิจกรรมท่ีชุมชนไมสามารถดําเนินการไดเอง แตสามารถไดรับการสนับสนุนจาก
องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง กําหนดขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล

(3) กิจกรรมท่ีชุมชน และองคการบริหารสวนตําบลหนองโรงไมสามารถดําเนินการไดดวย
ตนเองท้ังหมดหรือบางสวน ก็กําหนดเสนอขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ในพ้ืนท่ี หรือองคกรเอกชนตางๆ

4) พิจารณาและจัดลําดับความสําคัญของโครงการและกิจกรรมใหชัดเจน

ผลท่ีไดรับ

โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง การปองกันและแกไข
การเลนการพนันของเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรงท่ีหลากหลาย โดยใชศักยภาพและทุนชุมชนเปนฐาน
และเปนการผสมผสานระหวางวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเขากับแนวทางการจัดการแบบใหม
อยางลงตัว เพ่ือการพัฒนาแบบองครวมของชุมชน

1.7 การเปดเวทีประชาพิจารณแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ

วัตถุประสงค

เพ่ือใหคนในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีการ
พัฒนาตางๆ ไดเขามารวมกันพิจารณาความเหมาะสม และความเปนไปไดของการนําไปสูการปฏิบัติ รวมท้ัง
ใหความเห็นชอบ และรวมมือกันสงเสริมสนับสนุนแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมในแผนการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ

แนวทางดําเนินงาน

ผูวิจัย และทีมวิทยากรกระบวนการเปดเวทีประชาพิจารณ ณ หองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลหนองโรง เพ่ือใหตัวแทนคนในชุมชน แกนนําชุมชน ผูใหญบาน กํานัน ตัวแทนกลุมองคกรชุมชน
ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนบานหนองโรง นายกอบ.ต.และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลท้ัง 17
หมูบานประธานสภา สมาชิกสภาตําบลหนองโรง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทาเสาและตัวแทนจาก
หนวยงานภายนอกท่ีสนับสนุนท้ังหนวยงานท่ีเขามามีสวนรวมตั้งแตเริ่มตน และหนวยงานท่ียังไมเคยเขา
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รวม แตมีภารกิจและขอบขายงานท่ีเก่ียวของ เชน ตัวแทนจากโรงเรียนวัดหวยสะพาน สถานีตํารวจภูธร
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุมหิน บริษัท สยามเฟอเรสทรี
จํากัด (SCG) สํานักงานปาไมจังหวัดกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขต
กําแพงแสน จํานวนท้ังสิ้น 54 คน เขารวมรวมรับฟงรายละเอียดตางๆของแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเชิงบูรณาการ รวมแสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะหรือเพ่ิมเติมขอมูลตางๆ เพ่ือใหแผนการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ เปนแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ
ท่ีสมบูรณ และเปนท่ียอมรับของทุกฝาย และนําไปใชประโยชนไดจริง

ผลท่ีไดรับ

แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการท่ีชุมชนจะใชเปนแนวทางในการพัฒนา
เด็กและเยาวชน และปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนของตนเอง รวมท้ัง
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานราชการใชเปนขอมูลในการสนับสนุนตอไป
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การทํางานแบบมีสวนรวมท่ีกลาวมาในขางตน ท้ัง 7 ข้ันตอนดังกลาว สามารถสรุปไดดังภาพท่ี 46

ภาพท่ี 46 ข้ันตอนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการชุมชนบานหนองโรง
แบบมีสวนรวม

การเตรียมวิทยากรกระบวนการ การเตรียมชุมชน
จัดเวทีช้ีแจง รับฟงความคิดเห็น

ประเมินศักยภาพชุมชน ปฏิบัติการจัดทําแผน:
กําหนดวิสัยทัศน

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
โครงการกิจกรรม

ประชาพิจารณ
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2. ผลสําเร็จเชิงประจักษจากการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ
แบบมีสวนรวม

จากข้ันตอนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการชุมชนบานหนองโรง
ทีมวิทยากรกระบวนการ ไดปรับประยุกตกระบวนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิง
บูรณาการแบบมีสวนรวมตามความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของบริบทชุมชนบานหนอง
โรง และรวมกันกําหนดเปาหมายและจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ ให
เปนไปตามความตองการท่ีแทจริงของชุมชน

จากการรวมกันวิเคราะหผลการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ แบบ
มีสวนรวมของทีมวิทยากรกระบวนการ แกนนําชุมชน ตัวแทนเยาวชน และตัวแทนคนในชุมชน รวมท้ัง
ตัวแทนจากหนวยงานภาคีตางๆ ไดขอคนพบท้ังในเชิงองคความรู บุคคล และกระบวนการท่ีงอกเงยจาก
การทํางานมาอยางตอเนื่อง ผลการศึกษาเปนดังนี้

2.1 สรางแผน: แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ

ผูวิจัย ทีมวิทยากรกระบวนการ ตัวแทนชุมชน แกนนําชุมชน และตัวแทนจากภาคสวนตางๆ ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ตามท่ีไดกลาวขางตนไดรวมกันวิเคราะหบริบทชุมชน ปญหาและ
ความตองการ ศักยภาพและทุนชุมชนท่ีเอ้ือตอการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและ
เยาวชน จากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมาสรางเปน“แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ”
ภายใตแนวคิดการพัฒนาบนฐานทุนชุมชนการบูรณาการทุนชุมชนไดแก ทุนมนุษย คือ ผูรู ปราชญชุมชน
ทุนภูมิปญญา ทุนวัฒนธรรม และทุนทรัพยากร เพ่ือจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
ตําบลหนองโรง ใหมีความตระหนักรูและหางไกลจากการเลนการพนัน ภายใตรูปแบบการทํางานแบบมี
สวนรวมและเปนการบูรณาการระหวางศักยภาพและทุนชุมชน โดยเนนท่ีทุนทรัพยากร คือ ปาชุมชน
เปนแกนหลัก ตามดวยทุนวัฒนธรรมประเพณีและทุนมนุษย เขากับแนวทางการจัดการสมัยใหมอยาง
ลงตัว

1.2 สรางคนและเครือขาย: นักพัฒนาชุมชน นักวิจัยชุมชนและแนวรวมจากชุมชน

กระบวนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ โดยใชกระบวนการมี
สวนรวมในการดําเนินงาน ตั้งแต กระบวนการเตรียมทีมวิทยากรกระบวนการ การเตรียมชุมชน จนถึงการ
เปดเวทีประชาพิจารณแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ โดยใหชุมชนไดรวมกัน
ตัดสินใจถึงกระบวนการท้ังหมดของการดําเนินงาน รวมดําเนินงาน รวมเปนสวนหนึ่งของนักวิจัยชุมชนซึ่ง
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มาจากความสมัครใจเอง โดยการเปดโอกาสใหคนในชุมชนอาสาสมัครเขามาเปนสวนหนึ่งของทีมวิจัย
กระบวนการเชนนี้สอดคลองกับทฤษฏีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ท่ีเสนอวา บุคคลท่ีเขามามีสวน
รวมในกระบวนการวิจัยตองเปนการสมัครใจ ไมใชการบังคับ (Whyte, 1991) นอกจากนี้กาญจนา
แกวเทพ (2552) ไดกลาวในทํานองเดียวกันเก่ียวกับแนวคิดงานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน (Community-based
Research: CBR) วา เจาของปญหาตองเปนผูวิจัยเพ่ือแกไขปญหาของตนเอง กระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมดังกลาวนอกจากจะทําใหไดแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ เชิง
บูรณาการแลว ยังเปนการพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนทําใหเกิดนักพัฒนาชุมชน และนักวิจัย
ชุมชนจิตอาสา ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนตามแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ. ประยุตโต) (2551) ท่ีกลาววา การพัฒนาชุมชนใหยั่งยืน ควรเปนการพัฒนาท่ี
เนนคน เม่ือการพัฒนาท่ีคน และคนไดรับการพัฒนาในฐานะท่ีคนเปนปจจัยการกระทํา ก็พึงพัฒนาใหเปน
ทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ มีความรูความสามารถ รับผิดชอบ เปนตน แลวก็นําเอาการพัฒนาคนและคนไดรับ
การพัฒนามาเปนแกนกลางของระบบการพัฒนาองคกรหรือชุมชนใหเปนการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป นอกนี้
แลวยังสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ Thomuset al. (2004) ท่ีกลาววา การพัฒนา
มนุษยเปนรายบุคคลตองจัดกิจกรรมใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง จนเกิดการเรียนรูท้ังในเชิงองคความรู และ
ทักษะ โดยในการศึกษาวิจัยนี้สามารถสรางนักวิจัยชุมชนและนักพัฒนาชุมชนรุนใหม จํานวน 1 คน คือ
นางสาวกรรณิการ  บุญธรรม จนสามารถไดรับการคัดเลือกจากเยาวชนตําบลหนองโรงท้ัง 17 หมูบานให
เปนประธานสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรงคนแรก เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2560 และไดพัฒนา
ศักยภาพนักพัฒนาชุมชนรุนเกาใหมีความรูความสามารถดานการวิจัยชุมชนท่ีมีผลงานโดดเดน และสามารถ
แสดงออกถึงการเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการวิจัยเพ่ิมเติม จํานวน 4 คน คือ นายสวง  ชํานาญกําหนด รอง
ประธานปาชุมชน นายนิยม  สารีวงศ กรรมการและเหรัญญิกปาชุมชน นางสมหมาย  แกวประดิษฐ
ประธานกลุมสตรี และคุณครูบุญธรรม สารีวงศ ครูชํานาญการโรงเรียนวัดหวยสะพานสามัคคีซึ่งจากการ
สะทอนตนเองเก่ียวกับการทําวิจัยชุมชนของท้ัง 5 ทาน สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 9
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ตารางท่ี 9 การสะทอนคิดของนักพัฒนาชุมชนและนักวิจัยชุมชนเก่ียวกับการทําวิจัยชุมชน

ประเด็นการเรียนรู ตัวอยางความคิดเห็น
1. องคความรู
เก่ียวกับการวิจัย

“...ลุงเคยชวยอาจารยทําวิจัยมาบาง..พอไดมารื้อฟนก็รูสึกวา...การทําวิจัย
จริงๆ แลวไมไดยาก เพียงแตพวกเราไมเคยรูวาสิ่งท่ีเราทําอยูนั้นก็คือ การทําวิจัย
นั่นเอง โดยเฉพาะการท่ีเรารวมมือกันคนหาปญหา แนวทางการแกไขปญหา และ
ลงมือแกไขปญหาดวยตนเองนี่ก็คืองานวิจัยท่ีชุมชนทําเองได...”
 “...การท่ีหนูรวมลงพ้ืนท่ีไปสัมภาษณชาวบานกับอาจารยและลุงๆ... แลว
นําเอาขอมูลมาจัดกลุมตามท่ีอาจารยกบแนะนํา หนูก็ทําไดไมรูสึกวายากอะไรเลย
ถาสิ่งนี้ถือวาเปนสวนหนึ่งของการทําวิจัย...เพียงแตตองมีพ่ีเลี้ยงอยางอาจารยกบ
คอยแนะนําดวย...”

2. กระบวนการวิจัย  “..ไมเคยรูมากอนเลยวาสิ่งท่ีเราทําอยูทุกวันนี้ มันก็คือกระบวนการวิจัย
เพียงแตเรารวบรวมขอมูลและสิ่งตางๆ ไว ไมมีการนํากลับมารวมกันวิเคราะห
หรือหาความสัมพันธของขอมูลเทานั้นเอง มีแตการพูดคุยสรุปกัน ไมมีการบันทึก
เปนลายลักษณอักษร..”
 “..ตอนแรกอาจารยกบ บอกวาขออาสาสมัครทีมวิจัยชุมชน ผมก็เสนอตัวไป
เพราะเราเปนผูนําชุมชน...ก็กังวลมาก เพราะผมเรียนมาทางพระ ไมเคยรูเรื่อง
พวกนี้มากอน เคยชวยลุงเปยกเก็บขอมูลตอนเก็บขอมูลปา..แตเม่ือไดลงมือทํา
จริงๆ ทําเสร็จทุกครั้งก็จะมานั่งพูดคุยกันเพ่ือสรุปเปนงานออกมา..และใหทีมชวย
ตรวจสอบ เสริมขอมูล อาจารยกบก็สรุปใหฟงเปนระยะๆ...ซึ่งก็ถือวาเปน
กระบวนการท่ีไมยาก ชาวบานก็นาจะทําได เพียงแตชวงแรกอาจจะตองมีพ่ีเลี้ยง
กอนเทานั้นเอง...”

3. ผลท่ีไดจากการ
วิจัย

 “...การไดมารวมทําวิจัย เทากับเปนการมาเรียนหนังสืออีกครั้งของปา เพราะ
เวลาไปสัมภาษณชาวบานตองเขียนคําตอบของชาวบาน คําบางคําท่ีเขียนไมถูก
หรือไมเคยเขียนมากอนก็ตองกลับมาปรึกษาเพ่ือนๆ และอาจารย จนทําใหอาน
ออกเขียนไดเพ่ิมมากข้ึน...”
“...การท่ีอาจารยกบเปดโอกาสใหคนในชุมชนเขามาเปนสวนหนึ่งของทีมวิจัย
ถือเปนการพัฒนาศักยภาพของคน...ดิฉันเปนครูก็ถือโอกาสนําความรูตรงนี้ไป
ใชไดดวย...การทํางานทําใหเกิดการเรียนรูและยกระดับความคิดของชุมชน แสดง
ออกไปใหคนนอกชุมชนไดรับรูวาชุมชนของเรามีของดีอะไรบาง เราสามารถดูแล
ปาของเราไดดวยตนเอง โดยไมมีความขัดแยงข้ึนท้ังระหวางคนในชุมชนและกับ
หนวยงานภายนอก...”

นอกเหนือจากนักพัฒนาชุมชนรุนใหม และนักวิจัยชุมชนแลว กระบวนการจัดทําแผนการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวมยังกอใหเกิด “กลุมแนวรวม” ซึ่งเปนผลจาก
คนในชุมชนเกิดการเรียนรู และความตระหนักในคุณคาของเด็กและเยาวชน ซึ่งถือวาเปนทุนมนุษยท่ี
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ทรงคุณคาตอการพัฒนาชุมชนในอนาคต จึงลุกข้ึนมาเปนแนวรวมในการทํางานในหลากหลายรูปแบบ เชน
บางรายยินดีใหการสนับสนุนดานทรัพยากรหากมีการจัดกิจกรรมตางๆ บางรายยินดีใหความรูเก่ียวกับการ
ทํากิจกรรม เชน การทําผามัดยอมจากสีธรรมชาติ เปนอาสาสมัครทําอาหาร เปนตน

1.3 สรางกระบวนการ: กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม

จากการรวมกันวิเคราะหผลการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ
แบบมีสวนรวมของทีมวิจัยชุมชน ทีมวิทยากรกระบวนการ ตัวแทนคนในชุมชน ผูอาวุโส ตัวแทนเยาวชน
แกนนําชุมชนรวมท้ังตัวแทนจากหนวยงานภาคีตางๆแมจะเปนชวงระยะในการทํางานสั้น ระยะเวลาเพียง
5-6 เดือน แตการทํางานเปนไปอยางเขมขนและตอเนื่อง จึงสามารถถอดบทเรียนหรือขอคนพบเชิง
กระบวนการท่ีงอกเงยจากการทํางานมาอยางตอเนื่อง ผลการศึกษาเปนดังนี้

1) กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ตั้งแตเริ่มการคนหาปญหาของชุมชน สาเหตุแหง
ปญหา แนวทางการแกไขปญหา การวางแผนและจัดทําแผน และการสรุปผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ทําใหชุมชนรูจักตนเอง อันนําไปสูการจัดทําแผนแกไขปญหาท่ีสอดคลองกับความตองการ ศักยภาพและทุน
ชุมชนอยางแทจริง

2) การศึกษาปญหาระดับชุมชนตั้งแตปญหาท่ีชุมชนสามารถวิเคราะหผานเวที การศึกษา
ปญหาผานการลงพ้ืนท่ีสํารวจชุมชน เหลานี้ทําใหชุมชนเกิดความตระหนักและตองการจัดทําแผนเพ่ือแกไข
ปญหาดวยตนเอง

3) การรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากลงมือแกไขปญหาของชุมชนดวยตนเอง เชน เด็กและ
เยาวชนเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมตอนรับคณะศึกษาดูงานภายในชุมชน รวมท้ังการแสดง
วัฒนธรรมชุมชนแกคณะศึกษาดูงาน เชน รําเหยย ตีกลองยาว รําวงมาตรฐาน รวมท้ังการเปนมัคคุเทศก
นอย เปนตน

4) การประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่องจะทําใหไดขอมูลท่ีเปนจริง สามารถแกไข
ปญหาได ซึ่งกระบวนการวิจัยคือการประเมินผลหลังการจัดเวทีทุกเวทีเพ่ือนําการประเมินผลดังกลาวสู
กระบวนการพัฒนาแผนการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ

5) การทํางานแบบบูรณาการคือการสรางการมีสวนรวมท่ีหลากหลายระหวางชุมชนกับ
หนวยงานภาคีการพัฒนาตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรพัฒนาเอกชน เปนตน ทําใหแนวคิด แนว
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ปฏิบัติ และผลท่ีไดมีความหลากหลาย สอดคลองกับแนวทางแกไขปญหาชุมชนได พรอมท้ังมีหลากหลาย
หนวยงานท่ีพรอมเขารวมการแกไขปญหารวมกัน

3. ปจจัยท่ีสงผลสูความสําเร็จในการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณา
การ

แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ บรรลุผลไดดวยปจจัยตอไปนี้

3.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหชุมชน หนวยงานภาครัฐ
องคกรเอกชน องคกรทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีไดเสวนา ถกเถียง คนหาสาเหตุ คนหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน
จึงนําไปสูปจจัยแหงความสําเร็จได

3.2 ชุมชนมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากกระบวนการวิจัย เพราะกระบวนการทํา
แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ เปนการศึกษาปญหาสูการพัฒนาชุมชน ผาน
แผนการปฏิบัติงาน ทําใหชุมชนตระหนักถึงผลประโยชนท่ีไดรับ จึงเขามามีสวนรวมกระบวนการวิจัย
นําไปสูปจจัยแหงความสําเร็จ

3.3 การสนับสนุนจากหนวยงานท้ังในพ้ืนท่ี และนอกพ้ืนท่ีท่ีมีงบประมาณและบุคลากร เชน
องคการบริหารสวนตําบลหนองโรงบริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG) รานขนมเปยะครูสมทรง บริษัท
วี ที เทพอํานวยสเกล จํากัด ธนาคารออมสิน จํากัด เปนตน ทําใหกระบวนการวิจัยเกิดความสําเร็จ เปนไป
ดังท่ีตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคไว

3.4 การเขารวมกระบวนการวิจัยจากหลากหลายกลุมเปาหมาย เชน ผูนําชุมชน ผูนําทาง
ธรรมชาติ ผูนําเครือขายดานการจัดการทรัพยากร ผูนําดานอาชีพ กลุมสตรี กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ
นักวิชาการตาง ๆ ทําใหไดแนวคิดท่ีหลากหลาย สอดคลองกับการพัฒนาอยางแทจริง

นอกเหนือจากปจจัยสูความสําเร็จท้ัง 4 ขอตามท่ีกลาวในขางตน ผูวิจัย พบวา เงื่อนไขท่ีอาจจะ
เปนอุปสรรคตอการวางแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน การปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชน คือ นโยบายการพัฒนาของจังหวัด และรัฐบาล โดยเฉพาะการพัฒนาทางดาน
สังคม การศึกษาและทรัพยากรมนุษย ซึ่งนโยบายภาครัฐคอนขางใหความสําคัญกับการพัฒนากิจกรรม
ผูสูงอายุเปนอยางมากเพ่ือตอบสนองนโยบายดังกลาวชุมชนจึงใหความสําคัญและจัดกิจกรรมเก่ียวกับ
ผูสูงอายุจนกลายเปนวาระของชุมชน เชน การจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ การอบรมอาชีพ การเฝาระวังติดตาม
ภาวะซึมเศราผูสูงอายุ เปนตน แตก็นับเปนโอกาสท่ีดีเปนอยางยิ่งท่ีนโยบายดานทรัพยากรมนุษยตลอดชวง
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ชีวิตของภาครัฐท่ีสงมาในระยะหลัง ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 แกไปเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560
มาตรา 22 กําหนดใหดําเนินการจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนตําบล/เทศบาลข้ึน โดยมีสมาชิกประกอบดวย
เด็กและเยาวชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลนั้น และใหมีคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชน/เทศบาล ประกอบดวย ประธานสภาคนหนึ่ง และผูบริหารอีกไมเกิน 24 คน ซึ่งคัดเลือกจาก
สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือเทศบาล เพ่ือใหคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล/เทศบาล
ปรึกษาหารือรวมกันเพ่ือกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
ตําบล/เทศบาล และดําเนินการอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชน
ตําบล/เทศบาลนั้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2560)

4.บทสรุป: กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเชิงบูรณาการ

กระบวนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ แบบมีสวนรวม นําไปสู
ผลท้ังในเชิงกระบวนการ และผลผลิตไดแก กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม แผนการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ และนักวิจัย/นักพัฒนาชุมชน ดังสรุปในภาพท่ี 47
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กระบวนการ
ทํางานแบบมี

สว่นร่วม

•เตรียมวิทยากรกระบวนการ
•เตรียมชมุชน
•ประเมินศกัยภาพ/ทนุชมุชน
•กําหนดวิสยัทศัน์/จดุมุง่หมาย
•กําหนดกลยทุธ์
•กําหนดแผนงาน/โครงการ
•ประชาพิจารณ์

ภาคีการพฒันา
•ภายใน: แกนนํา ชาวบ้าน เยาวชน ปราชญ์ ครู
•ภายนอก: SCG มรภ.กาญจนบรีุ มก. สภอ.พนม

ทวน รพ.สต.

ผลทีได้รับ
•แผนพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน
•นกัพฒันา นกัวิจยั แนวร่วม
•กระบวนการทํางานแบบมีสว่นร่วม

ข้อค้นพบ

•กระบวนการทํางานแบบมีสว่นร่วมนําไปสูก่าร
จดัทําแผนทีสอดคล้องกบับริบทชมุชน
•ชมุชนมีความตระหนกั
•การรับผลประโยชน์ทีเกิดขึ นจากลงมือแก้ไขปัญหา

ของชมุชนด้วยตนเอง
•การประเมินผลการทํางานอยา่งต่อเนืองจะทําให้ได้

ข้อมลูทีเป็นจริง
•การทํางานแบบบรูณาการคือการสร้างการมีส่วน

ร่วมทีหลากหลายระหวา่งชมุชนกบัหน่วยงานภาคี
การพฒันา

ภาพท่ี 47 กระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ
ชุมชนบานหนองโรง
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ตอนท่ี 5 การขับเคลื่อนกลุมพลังเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนองโรงเพื่อปองกันและแกไขปญหาการ
เลนการพนันแบบมีสวนรวม

การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวม ดวยการเสริมสรางจิตสํานึก และเสริมสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับโทษและพิษภัยของการเลนการพนันแกเด็กและเยาวชนเปดโอกาสใหเยาวชนไดศึกษาประวัติความ
เปนมาของชุมชนและคนหาจุดเดนของชุมชนจนสงผลใหเยาวชนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเองและ
เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทของเยาวชนตอการพัฒนาชุมชนรวมกับผูใหญ การปลูกผังและ
สรางความตระหนักเก่ียวกับโทษและพิษภัยของการเลนการพนันแกเด็กและเยาวชน ตลอดจนการ
เสริมสรางทักษะชีวิตแกเด็กและเยาวชน เพ่ือการรูเทาทันสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง และพิษภัยของการ
เลนการพนัน ใหกับเด็กและเยาวชนของชุมชนท้ัง 17 หมูบานเปนกิจกรรมหลักของโครงการวิจัยนี้จําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองไดรับความรวมมือจากทุกๆฝายท้ังภาคราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาค
ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคตจําเปนท่ีจะตองไดรับการปลูกฝง
จิตสํานึกท่ีดีดวยโครงการวิจัยนี้จึงประสงคท่ีจะใหเยาวชนท่ีอาศัยอยูในชุมชนบานหนองโรง ไดพัฒนาตนเอง
ใหสามารถแสดงบทบาทการการเปนสมาชิกของชุมชนท่ีจะเปนอนาคตท่ีสําคัญในการพัฒนาชุมชนตอไปซึ่ง
กิจกรรมท่ีไดจัดใหกับกลุมเยาวชนคือ กิจกรรมคายเยาวชน การฝกอบรมเปนวิทยากรนําชมสถานท่ี รวมถึง
การศึกษาดูงานและการสรางเครือขายเยาวชน

1. วัตถุประสงคของการขับเคลื่อนกลุมพลังเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนองโรงเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาการเลนการพนันแบบมีสวนรวมกําหนดวัตถุประสงคไว 2 ประการ ดังนี้

1.1 เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดสีงเสริมกระบวนการเรียนรูจนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโทษและ
พิษภัยของการเลนการพนันและสรางความตระหนักรูเก่ียวกับโทษและพิษภัยของการเลนการพนัน

1.2เพ่ือสรางเครือขายเยาวชนเสริมสรางทักษะชีวิตแกเด็กและเยาวชน เพ่ือการรูเทาทัน
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง และพิษภัยของการเลนการพนัน

2. เปาหมาย

เยาวชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีชุมชนบานหนองโรง ท้ัง17หมูบาน อายุ 12 - 18 ปกําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5– มัธยมศึกษาปท่ี 6 เปนเยาวชนท่ีสนใจกิจกรรมดานจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน
ประมาณ 40 คนตามความสมัครใจ



120

3. การขับเคลื่อนงานและผลการขับเคลื่อน

สําหรับกระบวนการขับเคลื่อนกลุมพลังเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนองโรงเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหาการเลนการพนันแบบมีสวนรวมผูวิจัย ทีมวิจัยชุมชนและภาคีการพัฒนาจากภาคสวนตางๆ ได
จัดกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน คือ กิจกรรมท่ี 1 การจัดคายเยาวชนชุมชน
บานหนองโรง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดสีงเสริมกระบวนการเรียนรูจนมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับโทษและพิษภัยของการเลนการพนัน และสรางความตระหนักรูเก่ียวกับโทษและพิษภัยของการเลน
การพนันแลว ผูวิจัย ทีมวิจัยชุมชนและภาคีการพัฒนาจากภาคสวนตางๆ ก็สานตอดวยการเสริมสราง
ประสบการณใหกับเยาวชนดวย กิจกรรมท่ี 2 การจัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนดานตางๆ ของเยาวชนตามแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตลอดจนความตองการของ
ชุมชนและความสมัครใจของเด็กและเยาวชน โดยในชวงนี้จะใชระยะเวลาในการดําเนินการอยางตอเนื่อง
ประมาณ 2 เดือน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้

3.1 การจัดคายเยาวชนชุมชนบานหนองโรง

3.1.1ข้ันตอนการจัดคายเยาวชนชุมชนบานหนองโรง

ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผน (Planning) ในการเตรียมการพัฒนากิจกรรมโครงการคาย
เยาวชนชุมชนบานหนองโรงทีมวิจัยทําหนังสือเชิญคณะครูจากโรงเรียนวัดหวยสะพาน แกนนําชุมชน
ตัวแทนเยาวชน ปราชญชาวบาน คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนชุมชนและผูเก่ียวของเขารวมประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําโครงการคายเยาวชน และรายละเอียดการจัดการ
คายเยาวชน ณ ท่ีทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี จํานวน 1 ครั้ง

ขณะเดียวกันผูวิจัยไดศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการพนัน โทษและพิษภัยของการพนัน
แนวทางการปองกันแกไขการเลนการพนัน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดคายพักแรม หลักการเปน
วิทยากรนําชมสถานท่ี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางกิจกรรมคายเยาวชน

เม่ือไดขอมูลเบื้องตน ทีมวิจัยไดทําใบสมัครเขารวมกิจกรรม ซึ่งในใบสมัครจะมีขอมูล
เบื้องตนของเด็กและเยาวชน เชน กีฬาท่ีชอบเลน กิจกรรมยามวาง เปนตน เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู พรอมแบบสอบถามเก่ียวกับความตองการในการเขาคาย (Training Need
Assessment) นําไปสอบถามเด็กและเยาวชน ผานสมาชิกสภาตําบลท้ัง 17 หมูบาน และจัดประชุมหารือ
กับแกนนําชุมชนตัวแทนเยาวชน ปราชญชาวบาน คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนชุมชนและผูเก่ียวของ
เขาเพ่ือสํารวจความคิดเห็นและความตองการในการจัดคายเยาวชน สําหรับเปนแนวทางประกอบรวมกับ
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ขอมูลดานการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน หลักการเปนวิทยากรนําชม
สถานท่ีกําหนดเปนโครงสรางและองคประกอบของโครงการคายเยาวชน

ข้ันตอนท่ี 2 ปฏิบัติการ (Action) ประกอบดวย 2 ข้ันตอนยอย ดังนี้

พัฒนาหลักสูตรโครงการคายเยาวชนผูวิจัยและทีมวิจัยชุมชนประมวลขอมูลท่ีไดรับจาก
ข้ันตอนท่ี 1 มาใชเปนแนวทางการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมกับแกนนําชุมชน ตัวแทนเยาวชน ปราชญ
ชาวบาน คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนชุมชนและผูเก่ียวของเขา จํานวน 15 คน เพ่ือสรางหลักสูตรคาย
เยาวชนชุมชนบานหนองโรง ภายใตชื่อ “โครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน” ท่ี
ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ 1)วัตถุประสงค2) ความคิดรวบยอด3) กิจกรรมการเรียนรู และ4)
การวัดและประเมินผล

จัดทําโครงการ เอกสารประกอบการจัดคายเยาวชน และเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผล คือ แบบทดสอบวัดความรู และแบบประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมและการดําเนินการของ
คายเยาวชนชุมชนบานหนองโรง

หลังจากสรางหลักสูตร และเอกสารท่ีเก่ียวของแลว ทีมวิจัยไดจัดเวทีนําเสนอหลักสูตรกับ
ผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือรวมกันพิจารณาความถูกตองเหมาะสมดานเนื้อหา ดานสํานวนภาษาของหลักสูตรท้ัง
4 องคประกอบ และเครื่องมือวัดและประเมินผลและการพิจาณาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน นํามา
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง

ดําเนินการจัดคายเยาวชน ประสานงานกับสมาชิกสภาตําบลหนองโรง และแกนนํา
ชุมชนท้ัง 17 หมูบาน รวมท้ังผูบริหารและคณะครูโรงเรียนวัดหวยสะพาน เพ่ือตรวจสอบขอมูลพ้ืนฐานของ
เด็กและเยาวชนท่ีสมัครตามความสมัครใจโดยผานการพิจารณาท้ังดานความพรอมและการยินยอมจาก
ผูปกครองเขารวมโครงการและทําเอกสารขออนุญาตผูปกครองเขารับการฝกอบรมหลักสูตร“โครงการคาย
เยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน” จํานวน 69 คน

ประสานงานกับคณะกรรมการปาชุมชน เพ่ือขอใชสถานท่ีในการจัดกิจกรรม และ
จัดเตรียมสถานท่ีจัดคายเยาวชนประสานงานกับวิทยากรจากหนวยงานตางๆ ท่ีใหการอนุเคราะหประชุม
ซักซอมทําความเขาใจกับทีมงาน ดําเนินการจัดคายเยาวชนตามตารางท่ีวางแผนไวณท่ีทําการปาชุมชนบาน
หวยสะพานสามัคคี และพ้ืนท่ีปาชุมชน โดยใชระยะเวลาในการจัดคาย จํานวน 2 วัน ในลักษณะ Day
Camp หลังจากนั้นไดสรุปและประเมินผลการจัดฝกอบรม
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ข้ันตอนท่ี 3 การสะทอนผล (Reflection) จัดเวทีนําเสนอผลการศึกษาท้ังในสวนของ
หลักสูตรโครงการคายเยาวชน และผลของการใชหลักสูตรแกชุมชนท่ีประกอบดวย แกนนําและตัวแทน
ชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน คณะครูอาจารย ตัวแทนเยาวชนและตัวแทนภาคีท่ีเก่ียวของ พรอมรับฟง
ขอเสนอแนะ ณ ทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี

ข้ันตอนการจัดคายเยาวชนชุมชนบานหนองโรงโครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร
หางไกลการพนัน สรุปไดดังภาพท่ี 48
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ภาพท่ี 48 การประยุกตใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในจัดโครงการคายเยาวชน
ชุมชนบานหนองโรง

สํารวจความตองการในการเขารวมกจิกรรมคายเยาวชนปาชุมชนบานหนองโรงกับเด็กและ
เยาวชน

จัดเวทีสนทนากลุมระหวางแกนนําและตัวแทนชุมชน คณะกรรมการปาชุมชน คณะครู
อาจารย ตัวแทนภาคีที่เกี่ยวของ และผูวจิัย เพื่อสํารวจความตองการและความคาดหวังของ
ชุมชนตอเยาวชนในการรวมกจิกรรมคายรวมกันวางแผนการดําเนินงาน กาํหนดวัตถุประสงค

ขอบเขตเนื้อหาสาระ เทคนิคกระบวนการและรูปแบบการวัดและประเมินผล

การพัฒนาหลักสูตรคายเยาวชนชุมชนบานหนองโรงแบบมีสวนรวม
ชุมชนและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถกูตอง

จัดเวทีเพื่อนําเสนอหลักสูตรกับแกนนาํและตัวแทนชุมชน คณะกรรมการปาชุมชนตัวแทน
เยาวชน คณะครูอาจารยและผูที่เกีย่วของ

คนหาการหนุนเสริมกิจกรรม แบงบทบาทหนาที่ ประสานงานและรับสมัครเยาวชน

จัดคายเยาวชน โครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนันตามแผนที่วางไว

รวบรวม ตรวจสอบความถูกตองของผลการศึกษา เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณสรุปเปนรายงานการศึกษา

จัดเวทีคืนผลการศึกษาแกชุมชนและรับฟงขอเสนอแนะ

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกบัการพนนัการจัดกิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมคายเยาวชน
หลักการเปนวิทยากรนําชมสถานที่ และงานวิจัยที่เกีย่วของ

ขั้นตอนท่ี 1
การวางแผน
(Planning)

ขั้นตอนท่ี 2
ปฏิบัติการ
(Action)

ขั้นตอนท่ี 3
การสะทอนผล
(Reflection)
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3.1.2 ผลการดําเนินงานคายเยาวชน

1) การประชุมปรึกษาหารือเพื่อสรุปผล

คณะผูวิจัยไดจัดประชุมปรึกษาเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําโครงการ
และรายละเอียดการจัด “โครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน” ในวันท่ี 14 – 15
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ท่ีทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีผูแทนครูจากโรงเรียนวัดหวยสะพาน คณะกรรมการปาชุมชน ผูนําชุมชน ผูใหญบาน
ตัวแทน อบต.ท้ัง 17 หมูบาน ตัวแทนชุมชนและคณะวิทยากรคายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน สภอ.พนมทวน รพ.สต.บานหลุมหิน และเจาหนาท่ีจากกรมปาไมเขารวมประชุม

ผลจากการประชุมมีขอสรุปวาคณะครูจากโรงเรียนวัดหวยสะพาน ประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สมาชิกสภาตําบลและสมาชิก อบ.ต. หนองโรงท้ัง 17 หมูบาน ตางมีความ
ยินดีและพรอมใหการสนับสนุนคณะผูวิจัยท่ีจะดําเนินการจัดการอบรมเยาวชนในพ้ืนท่ีชุมชนบานหนองโรง
ดวยหลักสูตร“โครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน” โดยใหขอเสนอแนะเก่ียวกับชวงเวลา
การอบรมและระยะเวลาการอบรมท่ีเหมาะสมคือเห็นวาชวงเวลาในการจัดคายเยาวชนควรเปนชวงปดภาค
เรียนไมควรอบรมตรงกับวันหยุดเสาร-อาทิตย เนื่องจากเด็กและเยาวชนสวนหนึ่งตองชวยผูปกครอง
ประกอบอาชีพ เพราะเห็นวาการจัดกิจกรรมคายเยาวชนดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเรียนรูนอก
สถานท่ีและเสนอใหเชิญครูแตละโรงเรียนท่ีควบคุมเด็กนักเรียนเขารวมกระบวนการและขอใหทางทีมวิจัย
มอบเกียรติบัตรใหกับครูผูควบคุมดวยและเห็นวากําหนดระยะเวลาการอบรม 2 วัน เหมาะสมดีแลวรวมท้ัง
สนับสนุนใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาโครงการคายเยาวชนรวมกัน โดยพัฒนาหลักสูตร
โครงการคายใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน และโรงเรียนเปนหลักหากจะ
เพ่ิมเติมเนื้อหาอะไรทีมวิจัยก็สามารถปรับปรุงเพ่ิมเติมไดโดยใหเหตุผลวาคณะครูไมมีประสบการณเก่ียวกับ
การจัดคายเยาวชนมากนักนอกจากนี้ยังเห็นดวยท่ีจะใหมีการจัดคายกับเยาวชนท่ีมีอายุอยูระหวาง 12-18
ป กําลังศึกษาอยูระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5–ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 กอนเพ่ือฝกฝนใหเปนแกนนําหรือพ่ี
เลี้ยงในการจัดคายเยาวชนในรุนตอไปในสวนของสถานท่ีจัดกิจกรรทางคณะกรรมการปาชุมชน พรอมให
การสนับสนุน และยินดีจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือจัดกิจกรรมในวัน เวลาดังกลาว

2) การจัดทําโครงการและวิทยากร

โครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน มีเนื้อหาสาระท่ีบรรจุอยูใน
หลักสูตรการฝกอบรม 2 วัน ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมโดยทีมผูวิจัยไดจัดทําโครงการคาย
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เยาวชนฯ เพ่ือการฝกอบรมตามแนวทางท่ีไดปรึกษาหารือกันรวมท้ังจัดทําเอกสารประกอบกิจกรรม
โครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน มีองคประกอบ ดังนี้

(1) วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีชุมชนหนอง
โรงท่ีผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ/คายยาวชนมีความรูความเขาใจและตระหนักเก่ียวกับโทษและพิษภัย มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีทักษะชีวิตในการรูเทาทันสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง และพิษภัยของการเลน
การพนันความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทของเยาวชนตอการพัฒนาชุมชนรวมกับผูใหญ และมีความ
ภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง ไดรับความรูความเขาใจและมีทักษะในการเปนวิทยากรนําชมสถานท่ี
ตลอดจนการเรียนรูท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี

(2) ความคิดรอบยอดขอบเขตเนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน ไดกําหนดความคิดรอบยอด เพ่ือเปนหลักในการจัด
กิจกรรม โดยมีขอบเขตเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ คือ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพนัน โทษและพิษภัยของ
การพนัน การพนันออนไลนเกมออนไลน ปาชุมชนบานหนองโรง และบทบาทของเด็กและเยาวชนกับ
การพัฒนาชุมชน

(3) กิจกรรมการเรียนรูหลัก การถายทอดเนื้อหาผานวิทยากร ท่ีนําเขาสู
กิจกรรมดวยสื่อวีดีทัศน สื่อธรรมชาติในทองถ่ิน กิจกรรมกลุม บทปฏิบัติการ บทเพลงประจําคายและเกม
ทางการศึกษา ซึ่งกระบวนการท่ีใชภายในคายเยาวชนครั้งนี้มุงท่ีจะสงเสริมใหเยาวชนเกิดการเรียนรูผาน
ประสาทสัมผัสท้ังการฟง การคิด การเห็น และการเรียนรูจากเนื้อหาและกิจกรรมตลอดระยะเวลา 2 วัน

(4) การวัดและการประเมินผลการประเมินผลกิจกรรมคาย ใชแบบทดสอบ
วัดความรู กอนการเขาคายและหลังการเขาคาย และประเมินความพึงพอใจดวยแบบประเมินความพึงพอใจ
ภายหลังการเขารวมกิจกรรมคาย รวมกับการประเมินผลในเชิงคุณภาพจากการสังเกตพฤติกรรมแบบมีสวน
รวม การพูดคุยอยางไมเปนทางการ และการสัมภาษณ

วิทยากร ผูทําหนาท่ีจัดกิจกรรมเรียนรูแกเด็กและเยาวชนไดแก ปราชญ
ชาวบาน ผูรูของชุมชนในเชิงประวัติศาสตร คณะกรรมการปาชุมชน วิทยากรจาก รพ.สต.บานหลุมหินและ
วิทยากรจาก สภ.อ.พนมทวน และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
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3) การประเมินผลของการจัดโครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการ
พนัน

ทีมผูวิจัยไดทําการประเมินผลการจัดกิจกรรมคายเยาวชน พบวา เยาวชนท่ีเขารวม
โครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนันจํานวนท้ังสิ้น 48 คนจากท้ัง 17 หมูบานมีอายุอยู
ระหวาง 12 – 18 ป เม่ือผานการเขาคายเยาวชนฯ แลว เด็กและเยาวชนมีความรูเก่ียวกับการพนัน โทษ
และพิษภัยของการพนันมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
(2541) ท่ีพบวา กระบวนการคายเยาวชนสามารถสรางความรูความเขาใจกับผูท่ีเขารวมกิจกรรมคายให
สูงข้ึนได นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนตอการดําเนินการของโครงการ
คายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนันพบวา เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมโครงการคาย
เยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนันโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ท้ังดาน
ความรูและกิจกรรม ดานการนําไปประยุกตใช ดานเจตคติ และดานการบริหารจัดการอยูในระดับมาก
ท้ังหมด

สิ่งท่ีประทับใจท่ีสุดในการเขารวมโครงการ จากการสอบถามเยาวชนดวยการให
เยาวชนเขียนสิ่งท่ีประทับใจท่ีสุดในการเขาคายในครั้งนี้ พบวา เยาวชนชอบกิจกรรมคายท่ีสงเสริมการ
ทํางานรวมกันเปนทีม ทําใหรูจักเพ่ือนใหมมากข้ึน ไดเรียนรูการอยูรวมกัน เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเยาวชน
มีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการเลนการพนันมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกิจกรรมการเดินสํารวจปา
ชุมชนบานหนองโรง ทําใหเด็กและเยาวชนเขาใจถึงความสําคัญของปาชุมชนกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
และกิจกรรมการจัดการปาชุมชนสามารถทําใหตนเองหางไกลหรือไมเขาไปพัวพันกับการเลนการพนันได
เขาใจถึงบาทบาทของตนเองตอการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังรูสึกภูมิใจท่ีผูใหญใจดีท่ีทําหนาท่ีถายทอด
ความรูใหอยางไมมีการปดบัง และเปนกันเอง ดังตัวอยางการสะทอนความคิดเห็นของเยาวชนในภาพท่ี 49
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ภาพท่ี 49 ตัวอยางเสียงสะทอนถึงความประทับใจของเด็กและเยาวชนท่ีมีตอโครงการคายเยาวชน...
รักษพงไพร หางไกลการพนัน

(4) ผลสืบเนื่อง: สภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง

หลังจากการจัดคายเยาวชนฯเปนเวลา 2 วัน ไดจัดเวทีใหเยาวชนท่ีเขาคายได
มีโอกาสในการประชุมระดมความคิดรวมกันตามลําพัง ในประเด็นท่ีวา “หลังจากการเขาคายฯแลวเยาวชน
ตองการทําสิ่งใดตอไป” โดยเยาวชนไดใชเวลาในการพูดคุยกันประมาณ 2 ชั่วโมง ผลท่ีไดตามมาคือ เด็ก
และเยาวชนท้ังหมดจะสมัครเขารวมเปนสมาชิก “สภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง” และพรอม
สนับสนุนการทํางานของ นางสาวกรรณิการ  บุญธรรม ประธานสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง ท้ังนี้
ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองโรงไดนําขอมูลพ้ืนฐานของเด็กและเยาวชนทุกคนท่ีสมัครเขารวม
โครงการคายฯ จากใบสมัครจัดพิมพทําเปนฐานขอมูลสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรงอยางเปน
รูปธรรม
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ภาพท่ี 50-51 บรรยากาศการประชุมระดมความคิดรวมกันของเด็กและเยาวชนในประเด็นหลังจากการ
เขาคายฯแลวเยาวชนตองการทําสิ่งใดตอไป

ภาพท่ี 52-53 นางสาวกรรณิการ  บุญธรรม ประธานสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง
และสวนหนึ่งของเด็กและเยาวชนท่ีสมัครเปนสมาชิกประธานสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหนองโรง

(5) ปญหาและอุปสรรคในการจัดคายอบรมเยาวชน

 เนื่องจากชวงจัดการอบรมเปนชวงฤดูฝนทําใหการจัดกิจกรรมประสบ
ปญหาบางเชนการเกิดปญหาฝนตกหนักมากในชวงเย็นและเกิดพายุฝนสงผลใหกิจกรรมการอบรมตอง
ปรับเปลี่ยนวิธีการไปทําใหการอบรมในรุนนี้ขาดกระบวนการเรียนรูบางประเด็นไปบาง

 เยาวชนบางสวนขาดความตื่นตัว และไมคอยกลาแสดงออกในการทํา
กิจกรรมเนื่องจากไมเคยเขารวมกิจกรรมลกัษณะนี้ท่ีมีเด็กและเยาวชนเขารวมจากท้ัง 17 หมูบาน และมีทีม
วิทยากรคอนขางเยอะ ท้ังวิทยากรในชุมชนท่ีเปนผูสูงอายุ ตํารวจจาก สภ.อ.พนมทวน เจาหนาท่ี
สาธารณสุขจาก รพ.สต.บานหลุมหิน และคณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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(7) ความคิดเห็นของเยาวชนท่ีเขารวมคาย

ตลอดระยะเวลา 2 วันของการเขาคายผูวิจัย และทีมงานไดสังเกตพฤติกรรม
และรวมพูดคุยอยางไมเปนทางการเก่ียวกับความคิดเห็นของเยาวชนท่ีมีตอการเขาคาย สรุปไดดังตารางท่ี
10

ตารางท่ี 10 ตัวอยางเสียงสะทอนของเด็กและเยาวชนท่ีมีตอการเขาคายในดานตางๆ

ประเด็นความคิดเห็น ตัวอยางความคิดเห็น
1. ความรูความเขาใจ “...ผมก็จะงงๆหนอยเก่ียวกับกฎหมาย..แตไดรับความรูเก่ียวกับโทษของการ

เลนพนันออนไลนมากข้ึนครับ...”
“...การเขาคายครั้งนี้นอกจากจะไดรูจักเพ่ือนใหม..ทําใหรูจักประวัติชุมชน
ประโยชนของตนไมในปาไดเดินปา..ท่ีสําคัญพ่ีตํารวจใหความรูเรื่องโทษท่ีไดรับ
จากการเลนพนันอีกดวย...”

2. ความตระหนัก “...ไดความรูเพ่ิมข้ึน..การพนันนากลัวมาก นอกจากจะทําใหเสียเงิน อาจจะ
ดึงเราเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดไดดวย...หนูสัญญาวาจะไมเลนการพนันคะ...”
“...การมาเขาคายทําใหผมรูสึกภูมิใจในชุมชนตัวเองมาก รูสึกขอบคุณคุณลุง
คุณปาท่ีมาชวยดูแล...รูสึกถึงความหวงใยของผูใหญใจดีในชุมชนท่ีไมตองการให
พวกเราเขาไปยุงเก่ียวกับการพนัน การพนันเปนสิ่งไมดี ใครมาชักชวนก็ควร
ปฏิเสธไปครับ...”

3. ความเพลิดเพลิน “...รูสึกสนุกท่ีไดเขาคาย ไดทํากิจกรรม เชน รองเพลง เลนละคร..ผมมี
โอกาสไดออกมานําเสนอผลงานของกลุมผมดานหนาดวย..ตื่นเตนมากๆ แตเปน
ประสบการณท่ีดีมากๆครับ...”
“...ถูกแมและอาจารยท่ีโรงเรียนบังคับใหมาแตเม่ือมาแลวมีความประทับใจ
มากคะ...พ่ีๆ จัดกิจกรรมสนุกมากๆ ลุงๆปาก็ดูแลพวกเราดีมาก...หนูชอบเสื้อ
คะ เสื้อสวยโนใจหนูมาก...อาหารก็อรอย ขนมก็อรอย ดีไปหดทุกอยางเลย..
(หัวเราะ)..หนูคิดวาจะไดนําความรูท่ีไดจากการเขาคายไปเผยแพรท่ีโรงเรียน...”

ในภาพรวมเด็กและเยาวชนไดแสดงความรูสึกท่ีสอดคลองกันวาดีใจท่ีไดมี
โอกาสมารวมโครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนันและเปนท่ีนาภาคภูมิใจในชุมชนของ
ตนเองท่ีปาชุมชนของชุมชนไดรับรางวัลมากมาย ไดความรูเก่ียวกับการพนัน โดยเฉพาะโทษของการเลน
การพนัน ขอเสียของการเขาไปพัวพันกับการพนัน ไดรูจักเพ่ือนใหมและกิจกรรมตางๆท่ีจัดเปนกิจกรรมท่ี
สนุกสนานอยากกลับมารวมกิจกรรมอีกหากมีการจัดครั้งตอไป
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(8) ความคิดเห็นของชุมชนและภาคีตางๆ ท่ีเขารวม

นอกจากการเก็บขอมูลความคิดเห็นจากเยาวชน ผูวิจัยยังไดสัมภาษณตัวแทน
ชุมชนและภาคีตางๆ ท่ีเขารวมเก่ียวกับความคิดเห็นในดานเนื้อหาและหลักสูตรกระบวนการเรียนรู และ
ความประทับในการจัดคายเยาวชนสรุปไดดังตารางท่ี 11

ตารางท่ี 11 ตัวอยางเสียงสะทอนของตัวแทนชุมชนและภาคีตางๆ ท่ีเขารวมกิจกรรมคายเยาวชน

ประเด็นความคิดเห็น ตัวอยางความคิดเห็น
1. ดานเนื้อหาและ
หลักสูตร

“..การจัดเขาคายครั้งนี้จะไดปลูกฝงใหเยาวชนเห็นถึงโทษของการเลนการ
พนัน ซึ่งถือวาเปนปญหาทางสังคมอยางหนึ่งของชุมชนและประเทศชาติ ..
เนื้อหาเหมาะสมดี ครอบคลุมและสอดคลองกับสภาพปญหาของพ้ืนท่ี และ
สถานการณปจจุบันของโลก ชวงเวลาก็เหมาะสมเนื้อหาการอบรมและวิทยากร
ก็ดีแตอยากจะใหเพ่ิมเติมเนื้อหาดานวิชาการลงไปอีกหนอยเชน สังคมออนไลน
การพนันออนไลน และอยากจะใหเชิญวิทยากรท่ีมีความรูเก่ียวกับกฎหมายมา
บรรยายใหเยาวชนท่ีเขาอบรมฟงดวย เพ่ือใหไดรับความรูทางวิชาการเพ่ิมข้ึน.”
(ตัวแทนคุณครูโรงเรียนวัดหวยสะพาน)
“...ควรเนนการมีจิตสํานึกรวมกันการดูแลรักษาธรรมชาติและปาไมคนกับ
ปามีชีวิตรวมกันอยางสมบูรณการลดภาวะโลกรอนปญหาตางๆท่ีเปนปญหา
ระดับชาติท่ีจะแกไขโดยการปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนรุนใหม...”(ผูอํานวยการ
โรงเรียนวัดหวยสะพาน)

2. ดานกระบวนการ
จัดการเรียนรู

“...เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูท่ีใชในการเขาคายนี้สามารถนําไปปรับใช
กับทางโรงเรียนไดมาก..ถาครูท่ีมากับนักเรียนชวยสงเสริมกระตุนใหนักเรียนได
ถายทอดวิชาความรูท่ีไดรับจากวิทยากรนําไปขยายผลกับหมูเพ่ือนหมูนักเรียน
หมูญาติพ่ีนองจะเปนเรื่องท่ีด.ี..”(ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยสะพาน)
“...การท่ีอาจารยออกแบบหลักสูตรใหมีการบูรณาการเรื่องการพนันกับ
กิจกรรมการจัดการปาชุมชนซึ่งถือเปนทุนของชุมชนท่ีโดดเดนท่ีสุด วัฒนธรรม
ชุมชน และใชปราชญชาวบาน รวมท้ังผูอาวุโสใหเขามามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมถือวาเหมาะสมมาก...เนื้อหาเชิงบูรณาการแบบนี้สอดคลองกับวิถีชีวิต
ของชุมชนทําใหเด็กและเยาวชนสามารถเชื่อมโยงปญหาการเลนการพนันเขา
กับบริบททางสังคมของชุมชนตนเองได...” (ผูแทนจากบริษัท สยามเฟอเรสทรี
จํากัด (SCG))
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ตารางท่ี 11 (ตอ)

ประเด็นความคิดเห็น ตัวอยางความคิดเห็น
2. ดานกระบวนการ
จัดการเรียนรู (ตอ)

“...การทํากิจกรรมกลุมชวยใหเด็กๆ ไดเรียนรูท่ีจะอยูรวมกันรูจักการแบง
บทบาทหนาท่ีการทํางานแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันชวยทําใหเด็กๆ
เกิดความรูรักสามัคคีกันในอนาคตไดเปนอยางด.ี..”(รองปลัด อบ.ต.หนองโรง)
“...การกําหนดสถานการณสมมติแลวใหเด็กชวยกันระดมความคิดสามารถ
สงเสริมใหเด็กเกิดกระบวนการเรียนรู ...เกิดความคิดเชิงสรางสรรครวมท้ังมี
ความสนุกดวยกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมดีครับ..เนนความสนุกสนาน
มากกวาท่ีจะอานเนื้อหาทางวิชาการมากจนเกินไป...” (ตัวแทนจาก มรภ.
กาญจนบุรี)

3. ความประทับใจ “...ขอบคุณมากครับท่ีจัดกิจกรรมดีดี...เปดโอกาสใหเด็กเขารวมทํากิจกรรม
อยางเสมอภาค...อาจารยเชื่อไหมคะวาเด็กบางคนไมเคยรวมทํากิจกรรมแบบนี้
เลยวันนี้ดูพวกเขามีความสุขกันมากเลย...”(คุณครูจากโรงเรียนวัดหวยสะพาน)
“...นึกยอนไปถึงเม่ือประมาณ 10 ปท่ีแลวท่ีพวกเรารวมกันกอตั้งกลุม
เยาวชนบานหวยสะพานสามัคคีใหมาทํากิจกรรมการจัดการปาชุมชนการทํา
กิจกรรมวันนี้ผมคาดหวังเปนอยางยิ่งวาเราจะสามารถสรางพลังของกลุม
เยาวชนข้ึนมาไดอีกครั้ง...” (ตัวแทนคณะกรรมการปาชุมชน)

(9) ความคิดเห็นของทีมผูวิจัยตอการจัดคายเยาวชนในภาพรวม

ทีมผูวิจัยมีความเห็นรวมกันวากิจกรรมโครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร
หางไกลการพนันหรือกิจกรรมในลักษณะเดี่ยวกันนี้นับเปนกิจกรรมท่ีดี ควรสนับสนุนใหมีดําเนินการ
ตอเนื่องเพราะสามารถปลูกฝงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ทักษะชีวิต และสิ่งท่ีดีงามใหแกเยาวชน อีกท้ังยัง
สงเสริมใหเด็กและเยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรูท่ีถูกตอง มีทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม และท่ีสําคัญ
มีจิตอาสามากยิ่งข้ึนดวย รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดทําแผนงานและจัดหางบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมดานนี้อยางตอเนือ่ง อาจจะจัดกิจกรรมคายเยาวชนฯ ในดานอ่ืนๆ ใหแกเด็กและเยาวชน
อยางนอยปละ 1 ครั้งในชวงปดภาคเรียน
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ภาพท่ี 54 ประมวลภาพกิจกรรมการจัดโครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน
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3.2 การจัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพเยาวชนหางไกลการพนันสรางสรรคงานพัฒนา โดย
มีลําดับ ดังนี้

นอกจากการจัดโครงการคายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนันแลว ผูวิจัยยังจัด
กิจกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนอีกหลายกิจกรรม เพ่ือเสริมสรางศักยภาพใหกับเด็กและ
เยาวชนในการทํางานรวมกันของสภาเด็กและเยาวชนฯ หางไกลจากการเลนการพนัน มีความตระหนักถึง
โทษของการพนัน และการมีทักษะในการเปนวิทยากรนําชมสถานท่ี โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.2.1 ลักษณะการดําเนินงาน

1) ศึกษาดูงานของกลุมเยาวชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบความสําเร็จ คือ เทศบาลตําบล
หนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือศึกษาแนวคิดในการดําเนินงานและนํามาปรับ
ประยุกตเปนแนวทางในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตอไป โดยผูวิจัยไดรับสมัครเยาวชนท่ีผาน
การเขาคายมาแลว เปนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน และไมมีภารกิจใดๆ ในวันท่ีไปศึกษาดูงาน และรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ไดเยาวชนท่ีมีความพรอม จํานวน 21 คน หลังจากนั้นจึงทําหนังสือขออนุญาต
ผูปกครอง

2) สํารวจและศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับพันธุไม (ชื่อ ลักษณะเดน และการใชประโยชน)
ในเสนทางศึกษาธรรมชาติ เพ่ือใชเปนขอมูลในการเปนวิทยากรนําชมสถานท่ี รวมท้ังการกําจัดขยะในปา
ชุมชน การกําจัดไมแปลกปลอม และการทําแนวกันไฟ ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมี
ลุงสวง  ชํานาญกําหนด ลุงนิยม สารีวงศ ลุงรวม  วิเศษสิงห ลุงอินทร  ไคลมี และคุณครูบุญธรรม  สารีวงศ
ผูรูในทองถ่ินเปนผูถายทอดความรูและประสบการณ

3) ฝกทักษะการรองเพลงเหยย การรํา การตีกลองยาว เพ่ือใชรวมแสดงในงาน
ตางๆ ของชุมชน เชน งานออกพรรษา งานลอยกระทง และการแสดงตอนรับคณะศึกษาดูงาน รวมท้ังการ
รับงานแสดงทางวัฒนธรรมพ้ืนบานของหนวยงานตางๆ เชน การแสดงเพลงเหยยและตีกลองยาว ในพิธีเปด
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน การแสดงรําวงพ้ืนบานในงานวัน
ออกพรรษา และงานวันลอยกระทงของชุมชน โดยมีคุณครูบุญธรรม  สารีวงศ ปาชมพู  ดวงเดช ลุง
ไพรินทร  แชมชอย ยายสําราญ  บัวทอง เปนผูฝกสอนและถายทอดประสบการณ

4) การฝกทักษะการเปนวิทยากรนําชมสถานท่ี โดยคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนท่ี
คอนขางกลาแสดงออก พูดดังฟงชัด และมีบุคลิกภาพดี จํานวน 20 คน ซึ่งการเสริมสรางทักษะการเปน
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วิทยากรนําชมสถานท่ีเปนความตองการของทางชุมชน ท่ีมีแผนการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนบานหนอง
โรงตามนโยบายการพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดดวยกิจกรรมนี้ไดรับการสนับสนุนจากชมรมการ
ทองเท่ียวตําบลหนองโรง และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผูวิจัยซึ่งถือวาเปนผูท่ีมีประสบการณใน
การเปนวิทยากรนําชมสถานท่ีเปนจัดประสบการณแกเยาวชนดวยตนเอง

ดังตัวอยางกิจกรรมท่ีเยาวชนปฏิบัติ ตามภาพท่ี 55

ภาพท่ี 55 ประมวลภาพกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพเยาวชนหางไกลการพนันสรางสรรคงานพัฒนา:
สั่งสมความรูและประสบการณ
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3.2.2 ผลการดําเนินงาน

จากการประเมินผลการทํากิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนการประเมินตามสภาพ
จริง พบวาตัวแทนเยาวชนท่ีไปศึกษาดูงานท้ัง 21 คน ไดแสดงออกถึงความสนใจในงานตางๆ ท่ีกลุมเยาวชน
บานหวยสะพานสามัคคีทําเปนอยางมาก โดยสังเกตไดจากการพยายามตั้งคําถามเพ่ือถามและการรวมทํา
กิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง ไมแสดงอาการเบื่อหนาย

เยาวชนรูจักชื่อพรรณไม พรอมอธิบายถึงลักษณะเดนไดอยางถูกตอง ท่ีสําคัญคือสามารถ
แสดงบทบาทการเปนวิทยากรนําชมปาชุมชนใหแกคณะศึกษาดูงานไดเปนอยางดี การแสดงตอนรับคณะ
ศึกษาดูงาน รวมท้ังการรับงานแสดงทางวัฒนธรรมพ้ืนบานของหนวยงานตางๆ เชน การแสดงเพลงเหยย
และตีกลองยาว ในพิธีเปดการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน การ
แสดงรําวงพ้ืนบานในงานวันออกพรรษา และงานวันลอยกระทงของชุมชนจนไดรับคําชมจากวิทยากรอยาง
ตอเนื่อง ตลอดจนไดแสดงออกถึงความสนใจในกิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน คําถามท่ีเยาวชนมักจะถามอยาง
สมํ่าเสมอ “วันนี้เราจะไปสํารวจปาท่ีฐานการเรียนรูไหน” “อาทิตยหนาเราจะไดทํากิจกรรมอะไร” หรือ
“เม่ือไหร พวกเราจะไดทดลองเปนวิทยากรนําชมสถานท่ี” นอกจากนี้ยังมีคํากลาวท่ีแสดงถึงความพึงพอใจ
ท่ีไดทํากิจกรรมรวมกัน เชน “วันนี้ สนุกจังเลย ไดเห็นปูในรองน้ําดวย” “ไมรูสึกเหนื่อยเลย แตตื่นเตนมาก
ท่ีได”“ดีใจท่ีไดไปแสดงท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคนดูเยอะมาก ตื่นเตน..และดีใจท่ีไดคาตอบแทนดวย
จะไดใชไปโรงเรียน”

สวนทีมวิจัยชุมชน ตัวแทนชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของ กลาวถึงการพัฒนาของกลุม
เยาวชนโดยภาพรวมวา เยาวชนทุกคนมีความตั้งใจและกระตือรือรนในการศึกษาหาความรู โดยสังเกตได
จากการเขารวมกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ มีการซักถามประเด็นสงสัยจากผูใหญ จนทําใหเยาวชนสวนใหญ
สามารถพัฒนาตนเองมาเปนวิทยากรนําชมสถานท่ี รวมกับปราชญทองถ่ินไดเปนอยางดี และท่ีสําคัญ
เยาวชนสวนใหญจะมีความภูมิใจในตนเองมากข้ึน ไมเขาไปรานเกมส ใหความสนใจทํากิจกรรมของสวนรวม
มากข้ึน มีจิตอาสา และมองวา การท่ีหากิจกรรมใหเด็กและเยาวชนทําอยางตอเนื่อง เปนกิจกรรมท่ีเด็กและ
เยาวชนสนใจ สนุกสนาน รวมท้ังบางกิจกรรมท่ีทําสามารถสรางรายไดใหดวย เด็กและเยาวชนจะใหความ
รวมมือเปนอยางมาก สําหรับปญหาของการขับเคลื่อนกลุมเยาวชนเทาท่ีพบ คือ เยาวชนบางคนมารวม
กิจกรรมไมคอยสมํ่าเสมอ ซึ่งเปนเพราะติดภารกิจท่ีตองชวยงานทางบานในชวงวันหยุด และผูปกครอง
เยาวชนไดเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องเวลาในการทํากิจกรรมวา ไมควรใชชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย ท่ีบอยครั้ง
จนเกินไปนัก อาจจะจัดเฉพาะวันเสาร หรือวันอาทิตย อยางนอยเยาวชนจะไดมีเวลาชวยงานทางบานได
ดวย
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บทเรียนบางประการจากการขับเคลื่อนกลุมพลังเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนองโรงเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันแบบมีสวนรวม

ผูวิจัย ทีมวิจัยชุมชน ตัวแทนชาวบาน แกนนํา คณะกรรมการปาชุมชน ผูรู ปราชญชุมชน ผูอาวุโส
ตัวแทนเยาวชน และตัวแทนจากภาคีการพัฒนา ไดแก โรงเรียนวัดหวยสะพาน สถานีตํารวจภูธรอําเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุมหิน บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด
(SCG) สํานักงานปาไมจงัหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ได
ประชุมกลุมยอยเพ่ือสรุปบทเรียนจากการดําเนินการขับเคลื่อนกลุมพลังเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนอง
โรงเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันแบบมีสวนรวมท่ีผานมา ไดขอคนพบท่ีสําคัญ ดังนี้

1. การใชศักยภาพ จุดแข็ง และทุนทางสังคมของชุมชนทองถ่ินท่ีเปนสิ่งยึดเหนี่ยว และเปนพลัง
ของชุมชนในการสรางกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน เพ่ือการจัดการและการแกไขปญหาเดียวกัน
หรือมีอุดมการณเดียวกันจะสามารถทําใหการพัฒนาชุมชนเปนไปไดอยางรวดเร็วโดยเฉพาะชุมชนท่ีมี
รูปแบบความสัมพันธแบบเครือญาติหรือมีประสบการณในอดีตรวมกันมา

2. การขับเคลื่อนกลุมพลังเด็กและเยาวชนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันแบบมีสวน
รวมโดยใชทุนทางสังคม คือ ทุนทรัพยากร ไดแก ปาชุมชนของชุมชนบานหนองโรง ซึ่งเปนทุนท่ีมีความโดด
เดนท่ีสุด และเปนขุดแข็งท่ีสุดของชุมชน มาใชเปนหลักในการบูรณาการการทํางานและการวางแผนการ
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน รวมกับทุนวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน และทุนมนุษย รวมท้ังการบูร
ณาการองคความรูทางกฎหมาย กระบวนการสรางการเรียนรูท่ีพึงประสงค และการพัฒนาทักษะชีวิตท่ี
เหมาะสมกับสถานการณทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากกระแสทุนนิยม ซึ่งจําเปนตองสรางความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก เชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา และภาคประชาสังคมอ่ืนๆ แลว
พัฒนาเปนรูปแบบการขับเคลื่อนกลุมพลังเด็กและเยาวชนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนัน
แบบมีสวนรวมใหมข้ึนมา และมีองคกรท่ีมีตัวตนมีบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจนเพ่ือปองกันการคุกคามจาก
ภายนอกและประสานงานการสนับสนุนและเชื่อมเครือขายการเรียนรูกับภายนอกจึงเปนทางเลือกหนึ่งใน
การสรางภูมิคุมกันในการปกปองพรอมท้ังยกระดับการทํางานแบบมีสวนรวมเพ่ือจัดการปญหาของชุมชน
ทองถ่ินไดดี

3. กระบวนการสนับสนุนทางดานวิชาการจากภายนอกคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร
กระบวนการเรียนรู กระบวนการจัดการความรู เปนตน สามารถยกระดับการทํางานแบบมีสวนรวมเพ่ือ
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จัดการปญหาของชุมชนทองถ่ินไดและยังสามารถท่ีจะเชื่อมโยงการเรียนรูไดในหลายระดับท้ังเครือขาย
ระดับชุมชน ระดับอําเภอ และระดับประเทศ

4. การท่ีชุมชนตระหนักและใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชน สรางแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
และเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน นับเปนแนวทางท่ีถูกตองเหมาะสม เพราะ
ทําใหเด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และท่ีสําคัญ คือ ทําใหเด็กมีกิจกรรมทํา และไมเขาไป
ยุงเก่ียวกับอบายมุข ไมวาจะเปนการพนันหรือยาเสพติด

การพัฒนากระบวนทํางานอยางมีสวนรวมแบบพหุภาคี การสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชน
ควบคูกับกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมกับชาวบานท้ังชุมชนท่ีสอดคลองกับสถานการณชุมชน
ศักยภาพ ทุนทางสังคมของชุมชน วัฒนธรรมประเพณีจะทําใหการวางแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนรวมท้ังขอตกลงกฎระเบียบปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันแบบมีสวนรวมมี
ประสิทธิภาพไดรับความรวมมือและการยอมรับจากชาวบานแตในขณะเดียวกันการพัฒนาเฉพาะในระดับ
ชุมชนทองถ่ินนั้นไมเพียงพอตองมีการสนับสนุนเชิงบูรณาการการทํางานกับหนวยงานหรือสถาบันในระดับ
ท่ีสูงข้ึนท้ังในระดบัตําบลอําเภอจังหวัดและประเทศอยางเปนระบบ

ตอนท่ี 6 กระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเยาวชนของ
ชุมชนหนองโรง

จากผลการศึกษาท่ีกลาวมาในขางตน ผูวิจัยไดนําขอมูลท้ังหมดมาสังเคราะหเปนกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนแบบพหุภาคีเพ่ือเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเยาวชนของชุมชนหนอง
โรง ในประเด็นตางๆ คือ กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมแบบพหุภาคี คือ การกอเกิด การขยายตัวและ
การดํารงอยูของการมีสวนรวมแบบพหุภาคี ข้ันตอนการมีสวนรวม ภาคีการพัฒนาและบทบาทการมีสวน
รวม และปจจัยเอ้ือตอความสําเร็จและเงื่อนไขของการมีสวนรวมแบบพหุภาคีผลการศึกษา ดังนี้

1. กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของ
เยาวชน: การกอเกิด การขยายตัวและการดํารงอยูของการมีสวนรวมแบบพหุภาคี

การท่ีชุมชนใหความสนใจเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยเริ่มตนท่ีการปองกัน
และแกไขปญหาการเลนการพนันนั้น สืบเนื่องมาจาก 2 สาเหตุสําคัญ ไดแก

1) ในอดีตเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีรอบปาชุนชนหวยสะพาน
จํานวน 4 หมูบาน ไดรับการพัฒนาใหเขามามีสวนรวมในการดูแลปาของชุมชนบานหวยสะพาน และการ
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ทํากิจกรรมเก่ียวกับการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน คือ การรองเพลงเหยย สงผลใหเด็กและ
เยาวชนไดรับการพัฒนามาในทิศทางท่ีถูกท่ีควร ไดรับการยอมรับจากท้ังคนในชุมชนและนอกชุมชน ท่ี
สําคัญอยางยิ่ง คือ การไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว จากบริษัท ปตท. จํากัด (หมาชน) ในป พ.ศ. 2548
ประเภทเยาวชน ซึ่งเปนรางวัลท่ีมอบใหชุมชน และเยาวชนท่ีทํากิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของบุคคลและกลุมบุคคล ท่ีทําดวยแรงกาย แรงใจ และดวยความมุงม่ัน เปนความดีท่ี
สมควรไดรับการยกยองและเผยแพรเปนแบบอยางตอไปซึ่งเด็กและเยาวชนในรุนนั้นตางแยกยายกันออก
จากชุมชนเพ่ือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน มีครอบครัว มีหนาท่ีรับผิดชอบจากการประกอบอาชีพหนาท่ีการ
งาน จึงไมไดเขามามีสวนรวมในการทํางานของชุมชน ประกอบกับชุมชนเองก็ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียวใน
ระดับชุมชนเชนเดียวกันในป พ.ศ. 2548 จนทําใหปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคีกลายเปนตนแบบของ
การจัดการปาชุมชนระดับประเทศ มีคณะศึกษาดูงานอยางมากมายท้ังในและตางประเทศ จนทําใหชุมชน
เรงพัฒนางานการจัดการปาชุมชนของตนเอง เพ่ือรองรับท้ังคณะศึกษาดูงาน คณะนักวิจัย รายการสารคดี
รายการทองเท่ียว จนสงผลใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชุมชนขาดความตอเนื่อง อีกท้ังการกระจาย
การพัฒนายังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังตําบลและไดรับรางวัลระดับประเทศอีกครั้งในป พ.ศ. 2555 รางวัล
ปาชุมชนดีเดนชนะเลิศระดับประเทศ โดยโครงการกลายิ้ม "คนรักษปา ปารักชุมชน" อยูภายใตการกํากับ
ดูแลของกรมปาไม และบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง

ภาพท่ี 56 รางวัลปาชุมชนดีเดนชนะเลิศระดับประเทศ พ.ศ. 2555 โครงการกลายิ้ม "คนรักษปา ปารัก
ชุมชน" อยูภายใตการกํากับดูแลของกรมปาไม และบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด

2) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอันเปนผลจากสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาเทคโนโลยี ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ท่ีสงผลใหเกิดการ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วผานทางโลกเสมือนจริงทําใหเด็กและเยาวชนในชุมชนมีการเรียนรู
ผานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและการสื่อสารไดอยางสะดวกรวดเร็วทุกท่ีทุกเวลา แตมีเด็กและเยาวชนในชุมชน
บางสวนท่ีไมมีภูมิคุมกันและไมสามารถเลือกสิ่งดีๆ ไดดวยตนเอง จะเปนกลุมท่ีตกอยูในภาวะเสี่ยง ขาดการ
กลั่นกรองในการเลือกรับและนําไปปฏิบัติและถูกชักนําเขาสูวงจรการพนันในหลากหลายรูปแบบ เชน การ
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พนันฟุตบอลออนไลน เกมสออนไลน หวยใตดิน เปนตน ตลอดจนกระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยม ท่ี
แพรกระจายเขามาในชุมชน สงผลใหวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนเริ่มเสื่อมถอยและใหคุณคากับความ
สนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว และขาดความรับผิดชอบ จากท่ี
กลาวมาขางตน สะทอนใหเห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เก่ียวกับการเสื่อมถอยของ
วัฒนธรรมอันดีงาม ความกาวหนาของการติดตอสื่อสาร และการขยายตัวของเครือขายสังคมออนไลน คือ
การท่ีกลุมเด็กและเยาวชนบางสวนเขาไปพัวพันกับการเลนการพนัน

จากความพยายามในอดีตตั้งแตป พ.ศ. 2546 หรือยอนไปกวา 14 ป ท่ีชุมชนไดรวมกันสรางและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จนกอใหเกิดการรวมตัวของกลุมเด็กและเยาวชนในนาม “กลุมเยาวชน
บานหวยสะพานสามัคคี” แมจะเปนเพียงเด็กและเยาวชนเพียง 4 หมูบานไมครอบคลุมท้ังตําบล แตก็
นับเปนจุดเริ่มตนท่ีดี การรวมกลุมในครั้งนั้นเพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเขามาทํางานการดูแลทรัพยากร
ปาไมของชุมชน โดยอาศัยวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อเปนฐานในการดูแลรักษาปา กลุมคนดังกลาว
จึงกลายเปนแกนนําในการทํางาน และขยายแนวคิดการดูแลปาผานบุคคลใกลตัวในเครือญาติ และเพ่ือน
พองท่ีสนิท ชักชวนใหเขามาเปนแนวรวมในการดูแลปา และขยายสูการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปญญาท่ีโดดเดนของชุมชนตามมา โดยชุมชนไดใหผูสูงอายุซึ่งเปนผูรูและปราชญชาวบานถายทอด
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาท่ีดีงานใหแกเด็กและเยาวชน คือ การรองเพลงเหยย การรํากลองยาว
การทําขวัญขาว การทําขาวหลาม การทําดอกไมจากปอเตาไห เปนตน จนเด็กและเยาวชนมีทักษะดังกลาว
เปนท่ียอมรับของคนในชุมชน สามารถทําการแสดงตอนรับคณะศึกษาดูงาน และรับเชิญไปรวมแสดงในงาน
ตางๆ และรายการทีวีมากมายเชน รายการทุงแสงตะวัน ตอน ดอกไมปาหวยสะพานออกอากาศวันเสารท่ี
29 มีนาคม 2557 ทางไทยทีวีสีชอง 3 รายการสารคดีชุด คนรักษปาเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา
เทคโนโลยีการโทรทัศน และวิทยุกระจายเสียงรวมกับกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือใหผลงานมีความถูกตองในดานเนื้อหาขอมูล และสามารถนํามาเผยแพรสูบุคคลท่ัวไป ให
เกิดประโยชนมากข้ึน

จากท่ีกลาวในขางตน นับเปนการกอเกิดและการขยายตัวของการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ และปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเยาวชนอยางเห็นไดชัดจวบจนป พ.ศ. 2559
นายประยงค  แกวประดิษฐ ประธานปาชุมชน และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนผูนําท่ีไดรับ
การยอมรับจากท้ังคนในชุมชนและนอกชุมชน โดยเฉพาะทานเปนผูบุกเบิกการดึงเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนรวมกับผูใหญและภาคีท่ีเขามาหนุนเสริมตาง จนไดรับการ
ยอมรับจากเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก โดยเด็กและเยาวชนมักจะเรียกทานวา “ลุงเปยก” ไดเสียชีวิตลง
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อยางกะทันหันดวยโรคหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน สงผลใหการทํางานอนุรักษปาของชุมชน รวมท้ังการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนหยุดชะงักไปพรอมกัน

ภาพท่ี 57-60 ผลงานของเด็กและเยาวชนบานหนองโรงในการแสดงตอนรับคณะศึกษาดูงาน
รับเชิญไปรวมแสดงและรายการทีวี

เม่ือชมุชนมีการพัฒนาศักยภาพ และปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนดวย
ตนเองผานวิถีวัฒนธรรม ทําใหชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในระดับหนึ่ง ตอมาในยุคสมัย
ท่ีภาครัฐมีนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพมนุษยตลอดชวงชีวิต จึงใหแตละตําบลจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนข้ึน และองคการบริหารสวนตําบลจึงพยายามปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองมาเปนการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในชุมชน รวมท้ังการคนหาภาคีจากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมอ่ืนๆ ใหเขามาบูรณาการการทํางานรวมกันและหนุนเสริมการ
ทํางานของชุมชน และสรางอัตลักษณทองถ่ินในรูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพ และการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน ไดแกการบูรณาการทุน
ทรัพยากร คือ ปาชุมชน รวมกับทุนวัฒนธรรมและทุนมนุษย ผสมผสานกับมาตรการทางกฏหมายและแนว
ทางการสงเสริมกระบวนการเรียนรูสมัยใหม
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จากท่ีกลาวมาในขางตน สามารถสรุปพัฒนาการในการพัฒนาการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพ และการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนของชุมชนบานหนองโรง
ไดดังนี้

ยุคท่ี 1 (พ.ศ. 2546-2548) ใชวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อเปนฐานในการดูแลรักษาปา
ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว และการยอมรับจากคนในชุมชนและนอก
ชุมชน

ยุคท่ี 2 (พ.ศ. 2549-2559) มีหนวยงานภายนอกเขามาหนุนเสริมมากข้ึน ในลักษณะการให
ความรู และจัดกิจกรรมฝกอบรม
ขยายขอบขายหรือบทบาทหนาท่ีสูการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาท่ีโดดเดนของชุมชน
มีการแสดงตอนรับคณะศึกษาดูงาน ถูกเชิญไปรวมแสดงและ
รายการทีวี
ประธานปาชุมชนเสียชีวิต กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนหยุดชะงักไปพรอมกัน

ยุคท่ี 3 (พ.ศ. 2559 ถึง
ปจจุบัน)

เด็กและเยาวชนบางสวนหันไปพัวพันกับการพนันออนไลน เกมส
ออนไลน พนันฟุตบอล
รื้อฟนกิจกรรมเด็กและเยาวชนอีกครั้ง พรอมกระจายใหครอบคลุม
พ้ืนท่ีท้ังตําบลสอดคลองกับนโยบายภาครัฐในการจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชน
องคการบริหารสวนตําบลลุกข้ึนมามีบทบาทหลักในการสงเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน มีการสรางความรวมมือในลักษณะการสราง
เครือขายการทํางานกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
และองคกรเอกชน มีองคความรูและกิจกรรมท่ีหลากหลายข้ึน เกิดเปน
แนวทางการจัดการปาชุมชนของชุมชน คือ รูปแบบการพัฒนาการมี
สวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ และการปองกันและ
แกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน ไดแกการบูรณาการทุน
ทรัพยากร คือ ปาชุมชน ร วมกับทุนวัฒนธรรมและทุนมนุษย
ผสมผสานกับมาตรการทางกฏหมายและแนวทางการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูสมัยใหม
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จากการสังเคราะหขอมูลพัฒนาการในการพัฒนาการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพ และการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนพบวา ชุมชนบานหนองโรงได
คนพบรูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ และการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนไดแกการบูรณาการทุนทรัพยากร คือ ปาชุมชน รวมกับทุน
วัฒนธรรมและทุนมนุษย ผสมผสานกับมาตรการทางกฏหมายและแนวทางการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูสมัยใหม

2. ข้ันตอนการมีสวนรวม

การสรางการมีสวนรวมของชุมชนกับภาคีการพัฒนาตางๆ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ และการ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนโดยอาศัยหลักการ/แนวคิดการมีสวนรวม และทุน
ทางสังคมของชุมชนเปนฐาน ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหเปนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมในเชิงพ้ืนท่ี
ได 3 ข้ันตอน ดังนี้

2.1 เตรียมความพรอมชุมชน และคนหาภาคี

การพัฒนาศักยภาพของชุมชน และคนหาภาคี เปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการเริ่มตนทํางาน
เพ่ือพัฒนาชุมชน หรือแกไขปญหาของชุมชน ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ข้ันตอนยอย 4 ข้ันตอน คือ
1) ข้ันการเตรียมชุมชน คือ การเตรียมทีมวิจัยชุมชนสรางความสัมพันธกับชุมชนผานการจัดเวทีชี้แจง
รายละเอียดของโครงการ และทําความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดการมีสวนรวมรวมท้ังการศึกษาดูงานในชุมชน
ท่ีประสบความสําเร็จและอยูในบริบทท่ีใกลเคียงกัน 2) รวมวิเคราะหบริบทท่ัวไปชุมชน คือ การสํารวจ
และวิเคราะหบริบทชุมชนอยางมีสวนรวมรวบรวมประมวล วิเคราะห และทําฐานขอมูลชุมชน จัดเวที
นําเสนอขอมูลเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง และสรางความภาคภูมิใจใหแกคนในชุมชน ท่ีไดเห็นวาชุมชนของ
ตนเองมีสิ่งท่ีดีงามอยางไรบาง 3) รวมคนหาปญหา จัดลําดับความสําคัญและคนหาภาคี เปนการรวบรวม
ปญหาของชุมชน และสาเหตุ นําเสนอขอมูลกับชุมชนจัดลําดับความสําคัญ และใหชุมชนเปนผูเลือกปญหา
ท่ีตนเองตองการแกไขและสามารถแกไขไดภายใตศักยภาพของชุมชน และท่ีสําคัญ คือ การคนหาภาคีหนุน
เสริมการทํางานแบบมีสวนรวมกับชุมชน และ 4) รวมวิเคราะหศักยภาพ และทุนทางสังคมของชุมชนท่ี
เอ้ือตอการทํางานแบบมีสวนรวม เม่ือชุมชนตองการแกไขปญหาดานการจัดการปาชุมชน ข้ันตอนการ
ทํางานลําดับตอมา คือ การประเมินสถานภาพปจจุบันของปาชุมชน โดยจัดทําเกณฑและลงพ้ืนท่ีสํารวจปา
ชุมชน

ผลท่ีไดจากข้ันตอนการพัฒนาศักยภาพ คือ 1) ชุดขอมูลบริบทชุมชน ปญหา สาเหตุ และ
ผลกระทบของปญหาตางๆ ท่ีชุมชนประสบอยู ภาคีการหนุนเสริมชุมชน ศักยภาพและทุนทางสังคมของ
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ชุมชน 2) ทีมวิจัยชุมชน ผูนําและองคกรชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงตนเองมากข้ึน รวมท้ังคนในชุมชนมีความรู
มีความภาคภูมิใจในชุมชน และ 3) ภาคีหนุนเสริมการทํางานแบบมีสวนรวมท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา และภาคประชาสังคมอ่ืนๆ

2.2 เสริมสรางศักยภาพชุมชน และพหุภาคี

การสรางความเขมแข็ง เปนข้ันตอนการของการนําเอาขอมูลท่ีไดรับจากข้ันตอนแรกมา
วิเคราะหเพ่ือวางแผนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมระหวางชุมชนและภาคีการพัฒนาจากภายนอก โดย
สรางเปนแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวม โดยใชทุนทางสังคมของ
ชุมชนเปนฐาน ในกระบวนการนี้ผูวิจัยดําเนินการดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การจัดเวที การประชุมกลุม
ยอย การอบรมเชิงปฏิบัติการ เปนตน โดยเริ่มตนท่ีการจัดเวทีระหวางชุมชน กับภาคีการพัฒนาเพ่ือสราง
ขอตกลงรวมกันระหวางชุมชนและภาคีการพัฒนาในลักษณะการทํางานแบบพหุภาคี และวิเคราะหหา
แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนเชิงบูรณา
การท้ังในมิติองคความรูและหนวยงาน สูการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาศักยภาพ และการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวม ดวยการสรางกระบวนการเรียนรูใน
การเปนนักวิจัยชุมชน และนักพัฒนาชุมชน รวมท้ังจัดกิจกรรมใหความรู และสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของการทํางานแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง และท่ีสําคัญท่ีของข้ันตอนนี้ คือ การทําประชา
พิจารณ เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะจากคนในชุมชน

ผลท่ีไดรับจากข้ันตอนนี้ คือ ไดภาคีหนุนเสริมการทํางานของชุมชน แผนการพัฒนาศักยภาพ
และการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวม ไดกระบวน
เรียนรูการทํางานแบบมีสวนรวม และไดวิทยากรกระบวนการ นักวิจัยชุมชน และแนวรวมชุมชนในการการ
พัฒนาศักยภาพ และการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน

2.3 พัฒนาสูความเขมแข็งและเครือขาย

ในการพัฒนาสูความเขมแข็ง ชุมชนและภาคีการพัฒนารวมกันขับเคลื่อนงานตามแผนท่ีวางไว
ดวยการระดมทรัพยากรชุมชนมาดําเนินการท้ังทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และทุนทาง
สังคมอ่ืนๆ ภายใตการหนุนเสริมของภาคีการพัฒนาในข้ันตอนนี้ถือเปนการปลดปลอยแนวคิดของคนใน
ชุมชน การขับเคลื่อนงานชุมชนจะตองเรียนรูการประเมินและการติดตามผลการดําเนินงานดวยตนเอง
ผานการคนหาเกณฑชี้วัดท่ีชุมชนสามารถดําเนินการได สุดทายคือการนําไปสูการทบทวนแผนการ
ดําเนินงานวามีจุดออนในสวนใด และการปรับใหเหมาะสมลงตัวในท่ีสุด ซึ่งบางครั้งจําเปนท่ีจะตองออกไป
เรียนรูนอกชุมชน เชน ชุมชนตนแบบในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ชุมชนตนแบบดานการทองเท่ียว ชุมชน
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ตนแบบดานการจัดการขยะชุมชน เปนตน ท้ังนี้ถือเปนการเรียนรูท่ีรวดเร็ว เปนการเปดโลกทัศนของชุมชน
และท่ีสําคัญเปนการสรางเครือขายการเรียนรูทางสังคมดวย โดยความเขมแข็งภายใตการตีความของชุมชน
จะเนนไปท่ีประเด็นการเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรมนุษยท่ีทรงคุณคาของชุมชน
ใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาในตัวเอง และไมเขาไปยุง
เก่ียวกับอบายมุข ท้ังการพนันและยาเสพติด อันเปนภัยท่ีคุกคามมากของชุมชน และการสรางกระบวนการ
เรียนรู และทักษะชีวิตท่ีรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ดังนั้นในข้ันตอนนี้จึงเปนการพัฒนาความเขมแข็งท้ังของคนในชุมชนเอง และการสราง
ทรัพยากรมนุษยรุนใหมข้ึนมาทดแทนคนรุนเดิม

ผลท่ีไดจากข้ันตอนนี้ คือ ชุมชนไดกระบวนการเรียนรูการทํางานแบบมีสวนรวมเกิดเครือขาย
การเรียนรูทางสังคม ท่ีสําคัญ คือ ไดกลุมเยาวชนท่ีมีความรู มีทักษะ และมีจิตสํานึกหรือมีความตระหนักใน
โทษและพิษภัยของการพนัน มีความตระหนักถึงบทบาทของตนเองในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของชุมชน มี
หนาท่ีสําคัญในการพัฒนาชุมชน รวมท้ังมีความภาคภูมิใจตนเอง

โดยสรุป การขับเคลื่อนการจัดการปาชุมชนแบบมีสวนรวม ซึ่งประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลัก
ไดแก 1) เตรียมความพรอมชุมชน และคนหาภาคี2) เสริมสรางศักยภาพชุมชน และพหุภาคีและ 3)
พัฒนาสูความเขมแข็งและเครือขาย เปนการทํางานอยางเปนระบบ และผลท่ีเปนรูปธรรม ดังภาพท่ี 61
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ภาพท่ี 61 กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนการแผนการพัฒนาศักยภาพ และการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวม

8. รวมปรบั/พัฒนาแผนฯ

7. รวมตดิตามและประเมินผล
ประเมินผลตามวัตถุประสงค/เกณฑชี้วัด

6. รวมดาํเนินการตามแผนฯ
ดําเนินโครงการการขับเคล่ือนกลุมพลัง
เยาวชนฯ

5. รวมวางแผน: จัดทําแผนการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ
เขียนแผนบูรณาการ โครงการ/กิจกรรม
 วิเคราะหความเปนไปได
นําเสนอโครงการ ทําประชาพิจารณ

4. รวมประเมินศักยภาพ และทุนทางสงัคม
ของชุมชน
จัดทําเกณฑและวิเคราะห SWOT
ลงพื้นที่สํารวจชุมชน

3. รวมคนหาปญหา จัดลาํดบัความสาํคัญ
และคนหาภาคี
รวบรวมปญหา
ชุมชนเปนผูเลือกปญหาตามศักยภาพ
คนหาภาคีหนุนเสริม
จัดลําดับความสําคัญ เลือกปญหามาแกไข

2. รวมวิเคราะหบรบิททั่วไปชุมชน
วิเคราะหบริบทชุมชนอยางมีสวนรวม
รวบรวมและทําขอมูลชุมชน
ประมวล วิเคราะห นําเสนอ ตรวจสอบ

1. ขั้นการเตรียมชุมชน
เตรียมทีมวิจัยสรางความสัมพันธ
จัดเวทีทําความเขาใจแนวคิดการมีสวนรวม

พัฒนาสูความ
เขมแข็งและ
เครือขาย

เสริมสรางศักยภาพ
ชุมชน และพหุภาคี

เตรียมความพรอม
ชุมชน และคนหา

ภาคี

ทีมวิจัยชุมชน/คน ผูนาํ และ
องคกรชุมชนมีความเขมแข็ง

ชุดขอมูลชุมชน

สรางเปาหมายรวมกัน

ชุดขอมูล
ปญหาชุมชน

ชุดขอมูลภาคีหนุนเสริม

ชุดขอมูลศักยภาพ และทุนทาง
สังคมของชุมชน

ชุดขอมูลประเด็นปญหาการเลน
การพนันของเด็กและเยาวชน

แผนการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน/โครงการ

นักวิจยัชุมชน แนวรวม

กระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวม

กระบวนการเรียนรู

สภาเด็กและเยาวชน

เครือขายการเรียนรูทางสังคม
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3. รูปแบบภาคีการพัฒนาและบทบาทการหนุนเสริม

3.1 รูปแบบการมีสวนรวม

การสรางการมีสวนรวมแบบพหุภาคีจากผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน คือ แกนนําชุมชน ตัวแทน
ชาวบาน คณะกรรมการปาชุมชน กลุมสตรี ตัวแทนเยาวชน ผูสูงอายุ ปราชญชาวบาน ภายใตความรวมมือ
ของหนวยงานภาครัฐ คือ องคการบริหารสวนตําบล เจาหนาท่ีสํานักงานปาไมจังหวัดกาญจนบุรี เจาหนาท่ี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุมหินเจาหนาท่ีตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรอําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรีภาคเอกชนท่ีทํางานในพ้ืนท่ี คือ บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG) สถาบันอุดมศึกษา
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน องคกรอิสระและองคกรอ่ืนๆ คือ
เครือขายปาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จากการศึกษารูปแบบการมีสวนรวม พบวา ลักษณะการมีสวนรวม
ไมไดเกิดข้ึนตลอดเวลา โดยในแตละกิจกรรมจะมีระดับการมีสวนรวมไมเทากัน เชน กิจกรรมการ
วิเคราะหปญหาและความตองการ สวนใหญเปนบทบาทของชุมชนและนักวิชาการเปนผูดําเนินการ โดย
ภาคสวนอ่ืนๆ เปนผูรับฟงขอมูลและใหขอเสนอแนะ สวนกิจกรรมท่ีตองลงมือปฏิบัติแทบทุกภาคสวนจะมี
สวนรวมกับชุมชน เชน การจัดคายเด็กและเยาวชน ท่ีภาคเอกชน รานคา และสถาบันทางการเงินมีบทบาท
ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณและงบประมาณ สถาบันการศึกษาและภาครัฐท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนทาง
วิชาการและงบประมาฯ เชนวิทยากรใหความรู งบประมาณในการจัดกิจกรรม เปนตน

รูปแบบการมีสวนรวมเปนไปในลักษณะ ชุมชนหรือภาคประชาชนเปนผูมีบทบาทหลักในการ
ขับเคลื่อนงาน ภายใตแนวคิดการบูรณาการการทํางานแบบมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาท้ัง
ภาครัฐบาล ภาคเอกชนและสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ โดยใชศักยภาพและทุนทางสังคมเปนฐานท้ังนี้ภาคี
การพัฒนาท่ีหนุนเสริมการทํางานของชุมชนลวนตางยึดหลักการท่ีสําคัญ คือ การเคารพชุมชนและผูคนใน
ชุมชน” และ “ปญหาของชุมชน...ชุมชนตองลงมือแกไขดวยตนเอง”

3.2 ภาคีการพัฒนา และบทบาทของผูมีสวนรวม

จากการศึกษา พบวา ภาคประชาชนหรือชุมชน ผูท่ีมีเขามามีสวนรวมหลักเปนกลุมผูนําชุมชน
ท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ ท่ีมีสถานะเปนผูมีความรูหรือเปนผูท่ีไดรับการยอมรับจากคนในชุมชนวา
มีความรู จะมีบทบาทเปนอยางมากในการตัดสินใจ สวนคนในชุมชนอ่ืนๆ จะมีบทบาทในการรับรูรับฟง
ขอมูล ใหความรวมมือในการดําเนินงาน การรวมบริจาคและระดมทรัพยากรในการดําเนินงาน สําหรับ
ผูสนับสนุนจากภายนอก มีบทบาทหลักในการหนุนเสริมทางวิชาการ การบริหารงานตามหลักวิชาการ ให
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ขอมูล ขอเสนอแนะและคําปรึกษา สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ แนะนําแหลงทุน ใหสถานท่ีในการ
ดําเนินงาน การจัดหาและบริหารทรัพยากร

1) ชุมชน ในการวิจัยนี้ ชุมชน ประกอบดวย ผูนําอยางเปนทางการ ผูนําตามธรรมชาติ
หรือไมเปนทางการ ผูอาวุโส คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนกลุมตางๆ ในชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมสตรี
กลุมแมบาน เปนตน สมาชิกชุมชน ผูสูงอายุ ปราชญชาวบาน และตัวแทนเยาวชน ซึ่งถือวาเปนภาคสวนท่ี
อยูใกลชิดกับปญหาของชุมชนมากท่ีสุด ชุมชนจึงเปนภาคสวนท่ีเห็นคุณคาและความสําคัญของเด็กและ
เยาวชน และตองสรางโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจนพวกเขาเกิดการเรียนรู มีทัศนคติท่ีดี
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค จนสามารถรูเทาทันปญหาหารเลนการพนันและปญหาทางสังคมอ่ืนๆ
ภาคภูมิใจในตนเอง ภาคภูมิในใจชุมชนของตนเอง และจะกลายเปนทรัพยากรอันทรงคุณคาตอการพัฒนา
ชุมชนในอนาคต สําหรับบทบาทของชุมชน มีดังนี้

(1) รวมกลุมสมาชิกในชุมชนทุกระดับ เพ่ือรวมคิดรวมทํารวมพัฒนาโดยยึดหลักการ
พ่ึงพาตนเอง ภายใตศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนโดยนําขอมูลชุมชนมาวิเคราะหหาปญหาและ
สาเหตุคนหาทางออกนําไปทดลองปฏิบัติจริงบนฐานองคความรูและศักยภาพของชุมชน

(2) สรางการยอมรับจากภายนอก ดวยการลงมือปฏิบัติ รวบรวม และจัดการองค
ความรูชุมชนใหเปนระบบและรูปธรรม เพ่ือแสดงใหหนวยงานภายนอกเห็นและยอมรับแนวทางการทํางาน
ของชุมชน โดยอาศัยศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนผสมผสานกับหลักทางวิชาการผานการสราง
เครือขายการเรียนรูกับคณะศึกษาดูงาน

(3) สรางกระบวนการเรียนรู เพ่ือถายทอดองคความรู ปลูกฝงเจตคติท่ีดีสูเยาวชนรุน
หลัง ซึ่งเปนคนรุนตอไปท่ีจะเขามาเปนกําลังสําคัญของการพัฒนาชุมชนตอไป

2) หนวยงานภาครัฐปจจุบันภาครัฐไดพยายามปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองจากเดิมท่ีเปน
การกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และโครงการมาเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ในลักษณะภาคีการพัฒนาโดยใหชุมชนเปนผูจัดการดวยตนเอง ภายใตกลไกท่ีเอ้ือตอการจัดการโดยชุมชน
มากข้ึน ท้ังการออกกฎหมายท่ีเก่ียวของ การกําหนดเปนนโยบาย แผนงาน รวมท้ังการกระจายอํานาจการ
จัดการสูทองถ่ิน

บทบาทของภาครัฐในการหนุนเสริมการมีสวนรวม มีดังนี้
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หนวยงานภาครัฐสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง ผูวิจัยและทีม
วิจัยชุมชนไดทําเอกสาร และเขาพบนายก อบต. สมาชิก อบ.ต. ปลัด อบต.และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของอยาง
เปนทางการเพ่ือชี้แจงเก่ียวกับโครงการ โดยในชวงแรกไดรับการสนับสนุนเพียงการใหขอเสนอแนะในการ
ทํางาน หลังจากผูวิจัย ชุมชนและภาคีตางๆ ไดดําเนินการขับเคลื่อนแผนฯและกิจกรรมกลุมเยาวชน เม่ือ
สรุปบทเรียน จึงไดนําแผนฯและบทเรียนเชิงประสบการณท่ีไดรับไปนําเสนอกับองคการบริหารสวนตําบล
ทางองคการบริหารสวนตําบลสนใจในการดําเนินงานเปนอยางมาก พรอมกับบรรลุกิจกรรมของแผนแมบท
ตําบลเขาสูแผนการดําเนินงานในระดับตําบล เพ่ือรับการสนับสนุนดานงบประมาณ บุคลากร และ
ทรัพยากรการดําเนินงานตางๆ อยางเปนรูปธรรมมากข้ึน

หนวยงานภาครัฐสวนกลางพบวา การหนุนเสริมของหนวยงานภาครัฐสวนกลางแตละ
หนวยงานจะมีลักษณะไมแตกตางกัน คือ การสนับสนุนทางดานวิชาการ โดยใหขอเสนอแนะตางๆ ในการ
ทํางาน ใหองคความรูและวิทยาการใหมๆ เชน เจาหนาท่ี รพ.สต. บานหลุมหินและเจาหนาท่ีตํารวจจาก
สภอ. พนมทวน เจาหนาท่ีจากสํานักงานปาไมจังหวัดกาญจนบุรีรวมเปนวิทยากรกระบวนการการจัด
กิจกรรมเยาวชนและหนุนเสริมท้ังดานงบประมาณ ทรัพยากร องคความรู และบุคลากร

3) ภาคเอกชนหนวยงานภาคเอกชนถือเปนหนวยทางสังคมหนึ่งท่ีจําเปนตองแสดง
บทบาทตนเองในการหนุนเสริมชุมชน เพ่ือสรางความรวมมือในการจัดการกับปญหาของชุมชน โดยเฉพาะ
องคกรเอกชนท่ีมีการเคลื่อนตัวดานความรับผิดชอบตอสังคม ภายใตแนวคิดCRS สําหรับงานการพัฒนา
ชุมชนบานหนองโรงไดพันธมิตรท่ีสําคัญ คือ บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG)ท่ีเขามาสนับสนุนดาน
วิชาการ งบประมาณและรวมรับผิดชอบตอชุมชนรอบสถานประกอบการในกิจกรรมการจัดการปาชุมชน
และทุกกิจกรรมของชุมชนท้ังท่ีชุมชนรองขอและไมไดรองขอการสนับสนุน

4) องคกรพัฒนาเอกชน คือองคกรหนึ่งของสถาบันทางสังคมท่ีทํางานโดยไมแสวงหา
กําไร เปนองคกรท่ีทํางานใกลชิดกับชุมชน และเปนท่ียอมรับของชุมชนเปนอยางมาก จากการสังเคราะห
จากการทํางาน จากการศึกษา พบวา ชุมชนบานหนองโรงไดรับการหนุนเสริมจากองคกรพัฒนาชุมชน ดังนี้
เครือขายปาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีบทบาทในการหนุนเสริม คือ การหนุนเสริมดานวิชาการ และ
คําปรึกษา โดยการถายทอดองคความรูใหมเก่ียวกับการจัดการปาชุมชนใหแกชุมชน สนับสนุนการทํางาน
ของเด็กและเยาวชนเพ่ือการดูแลปาไม เปนพ่ีเลี้ยงท่ีชวยสรางความเขมแข็งของชุมชนในการเขามีสวนรวม
ในการอนุรักษและบริหารจัดการปาชุมชน

5) สถาบันการศึกษา (นักวิจัย และนักวิชาการ)นับเปนหนวยงานท่ีเปนขุมพลังทาง
ปญญา ประกอบไปดวยนักวิชาการและนักวิจัยเปนจํานวนมาก การท่ีสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะใน



149

ระดับอุดมศึกษาลงมาทําวิจัยรวมกับชุมชนจะชวยทําใหเกิดนักวิจัยชุมชนท่ีสามารถพัฒนา และแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนไดดวยตนเอง เกิดกระบวนการตอยอดองคความรู นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนไดในท่ีสุด
โดยการวิจัยนี้ ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 3 แหง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งบทบาท
สนับสนุน มีดังนี้

(1) หนุนเสริมการทําวิจัยรวมกับชุมชนผลักดันใหเกิดนักวิจัยชุมชนเพ่ือถอดรหัสองค
ความรูท่ีอยูในภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนความรูท่ีเปดเผยและมีความเขมแข็งทางวิชาการมากข้ึนรวมท้ังเปน
แหลงขอมูลและท่ีปรึกษาของชุมชน

(2) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหสามารถจัดการความรูและสรางกระบวนการ
เรียนรูในชุมชน และกระบวนการสืบสานงานสูคนรุนหลังรวมท้ังตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินสูความยั่งยืนและ
ความเขมแข็งของชุมชน

(3) ใหคําปรึกษา และถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจําเปนตอการ
จัดการปาชุมชนและทรัพยากรทองถ่ิน เชน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม การสรางฝายชะลอความชุมชื้น
เปนตน

นอกจากสถาบันอุดมศึกษาท้ัง 3 แหงแลว โรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีตั้งอยู
ในชุมชน และสํานักงานการศึกษานอกระบบตําบลหนองโรง ไดแสดงบทบาทการหนุนเสริมกิจกรรมตางๆ
ของชุมชนมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในดานวิชาการ และการใหคําปรึกษาท่ีดี

6) สถาบันศาสนาถือเปนหนวยงานท่ีอยูใกลชิดกับชุมชนอยางแนบแนน โดยเฉพาะชุมชน
บานหนองโรงท่ีวิถีชีวิตของคนในชุมชนผูกพันกับวัดเปนอยางมาก จนกลายเปนวัฒนธรรม และความเชื่อ
ของชุมชนท่ีถือปฏิบัติสืบทอดกันมา เปนสถานท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนใหเปนปรึกแผน ท้ังยังชวย
หลอหลอมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมดวย จากการศึกษา พบวา วัดมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานไมเดนชัด
นัก บทบาทท่ีเดนชัดท่ีสุด คือเปนศูนยรวมใจเช่ือมโยงสายใยของคนในชุมชน

7) สถาบันทางการเงิน ผูวิจัยและชุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญของสถาบันทางการเงิน
โดยเฉพาะธนาคาร ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมของชุมชนอยางตอเนื่อง ในการเปนแหลง
เงินกูเพ่ือการประกอบอาชีพ ตลอดจนการสงเสริมดานอาชีพและการออม การเขามาหนุนเสริมกิจกรรมการ
จัดการปาชุมชน นับเปนอีกแนวทางหนึ่งของการสนับสนุนชุมชนได จากการศึกษา พบวา ธนาคารเพ่ือ
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การเกษตรและสหกรณ ธนาคารออมสิน ไดสมัครใจเขาหนุนเสริมชุมชนในดานงบประมาณ และทรัพยากร
สําหรับจัดกิจกรรม ตลอดจนการใหขอเสนอแนะในการทํางาน

4. บริบทของชุมชนท่ีเอ้ืออํานวยตอการสรางการมีสวนรวมเพื่อการปองกันและแกไขปญหา
การเลนการพนันของเด็กและเยาวชน

บริบททางสังคมของชุมชน นับเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลใหการมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผลการศึกษาเปนดังนี้

4.1 ความสัมพันธทางเครือญาติและการเคารพผูอาวุโสเปนปจจัยสําคัญท่ีกอเกิดความ
สามัคคีชวยเหลือเก้ือกูลพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยมีความรักและความหวังดีตอกันเปนพ้ืนฐานของความ
รวมมือในการพัฒนาไปพรอมๆกัน

4.2 ลักษณะภูมิประเทศและท่ีตั้งของชุมชน ชุมชนหนองโรงเปนชุมชนท่ีมีเสนทางคมนาคม
เชื่อมตอระหวางพ้ืนท่ีชุมชนอ่ืนๆ อําเภอและจังหวัดคอนขางสะดวกนับเปนผลดีตอการติดตอประสานงาน
ของหนวยงานภาคีตางๆ ท่ีจะเขามาหนุนเสริมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน

4.3 ผูนําท่ีมีความรูและการบริหารจัดการท่ีดีผูนําชุมชนหรือแกนนําท่ีสําคัญในชุมชนท่ีรูจัก
ตนเองและความตองการของตนเองและ/หรือชุมชนโดยรวมตลอดจนรูเทาทันนโยบายของภาครัฐสามารถ
วิพากษวิเคราะหผลดีผลเสียและหาแนวทางท่ีเหมาะสมกับชุมชนของตนเองไดดังนั้นจึงสามารถเลือกสรร
และตอรองกับภาครัฐไดอยางมีประสิทธิผลประกอบกับความสามารถในการบริหารจัดการโดยการจัดแบง
หนาท่ีความรับผิดชอบแกแกนนําตามความสามารถในดานตางๆเปดโอกาสใหทุกคนในชุมชนมีสวนรวมคิด
รวมทําสรางความรูสึกเปนเจาของรวมกันนับเปนขุมพลังท่ีสําคัญของชุมชนในการพัฒนาอยางมีเอกลักษณ
เปนตัวของตัวเองมุงสูเปาหมายตามท่ีชุมชนทองถ่ินตองการ

4.4 การเกิดกระบวนการเรียนรู และการจัดการความรู โดยสังเคราะหจากบทเรียนและ
ประสบการณ ท่ีชุมชนประสบรวมกันมากลั่นเปนความรูท่ีมุงเนนการแกปญหาอยางถูกวิธีเปนไปตาม
ศักยภาพท่ีตนมีโดยไมหวังพ่ึงภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพียงฝายเดียวมุงแสวงหาความรวมมือและ
สงเสริมการมีสวนรวมใหเกิดข้ึนเปนรูปธรรมตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีเปนจริงและสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนทองถ่ินรวมท้ังมีการสรางกระบวนการเรียนรู และการสืบสานใหแกเด็กและเยาวชน ปลุกจิตสํานึกให
เห็นคุณคาในตัวเองและชุมชน
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4.5 ทุนทางสังคมพบวา ชุมชนท่ีมีทุนทางสังคม โดยเฉพาะทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนมนุษย
และทุนวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาท่ีมาก จะสงผลใหประสบความสําเร็จในการพัฒนาชุมชน และ
การปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน รวมท้ังการแกไขปญหาดานตางๆ ใน
ชุมชนสูงมาก ท้ังนี้เนื่องจากกอใหเกิดการระดมทุนเพ่ือใชในการดําเนินการท่ีพรอม

5. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็ก
และเยาวชน

จากการสัมภาษณเจาะลึก ผูนําชุมชนคณะกรรมการปาชุมชน และผูรูในชุมชน และการจัดเวที
ระดมความคิดเห็น สามารถสังเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการปาชุมชน
ไดดังนี้

5.1 ปจจัยภายในชุมชน

1) คุณสมบัติของผูนําชุมชน การมีสวนรวมของชุมชนจะมากหรือนอยนั้นสวนหนึ่ง
ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของผูนําชุมชน ซึ่งผูนําชุมชนท่ีเปนลักษณะเอ้ือใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนมีดังนี้
เขาถึง รูปญหาของหมูบานเขาใจความตองการของลูกบานมีความสนใจในงานมีความสามารถ มีศักยภาพ
เปนจุดรวมของชาวบานเห็นความสําคัญของปญหามีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย เสียสละ

จากการศึกษา พบวา สวนใหญผูนําชุมชนบานหนองโรงเปนผูนําท่ีดีมีคุณธรรม ทํางาน
อยางซื่อสัตย รับผิดชอบเปนท่ีพ่ึงใหกับคนในชุมชนได แตยังขาดศักยภาพในการวิเคราะหปญหาและแนว
ทางแกไขและไมรูจักแหลงขอความชวยเหลือมากนักอยางไรก็ตาม จากการประเมินในภาพรวม พบวาผูนํา
ชุมชนในพ้ืนท่ีชุมชนบานหนองโรงมีศักยภาพท้ังในดานคุณธรรมและความสามารถนอกจากนี้ ยังพบวา ผูนํา
ชุมชนสวนใหญมีทัศนคติท่ีดีตอการพัฒนาชุมชนโดยเห็นวาการพัฒนาชุมชนใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนเปน
หนาท่ี มิใชการเสียเวลาเพราะกิจกรรมพัฒนากอใหเกิดประโยชนแกชุมชนและในสวนของการบริหาร
จัดการปาไมความเห็นวาควรเปนหนาท่ีของภาครัฐรวมกับชุมชนเพราะชุมชนไมมีความรูในดานการบริหาร
จัดการสวนการท่ีผูนําจะทราบถึงความตองการของประชาชนนั้นสวนใหญมักจะทราบจากการประชุม
รวมกันกับสมาชิก

2) คุณสมบัติของสมาชิกชุมชนท่ีมีความสําคัญตอการมีสวนรวมคือ(1) ความตระหนัก
ในปญหาท่ีเกิดกับเด็กและเยาวชนของชุมชน รวมท้ังเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนในฐานะทรัพยากร
มนุษยท่ีเปนขุมกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคต (2) มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา
(3) พรอมเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน (4) ความเขาใจใน
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กิจกรรมของชุมชนและการประกอบอาชีพ อาชีพท่ีแตกตางกันยอมีผลตอการมีสวนรวม โดยเห็นวาอาชีพ
รับจางเปนอาชีพท่ีทําใหสมาชิกไมคอยมีเวลาวางเขามามีสวนรวมในกิจกรรม (5) การใหความสําคัญ ให
ความเคารพผูใหญ ผูอาวุโสในชุมชนตลอดจนการมีความสัมพันธแบบเครือญาติ และ (5) การเห็นคุณคา
ของชุมชน

จากการศึกษาคุณลักษณะของสมาชิกชุมชนบานหนองโรง พบวาคุณสมบัติท่ีเดนชัดท่ีสุด
คือ จิตสํานึกรักทองถ่ินภาคภูมิใจในทองถ่ิน เห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนในฐานะทรัพยากรมนุษยท่ี
เปนขุมกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคตรองลงมาคือความตระหนักถึงปญหาหรือการไดรับ
ผลกระทบรวมกันการสนใจรับรูขอมูลขาวสารดานตางๆ และสุดทายคือความพรอมในการเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ในชุมชน เชน มีเวลา มีความสนใจ มีความตั้งใจและความรูความเขาใจตอความสําคัญ /ประโยชน
ของกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนในชุมชนซึ่งยังมีไมมากเทาท่ีควร

5.2 ปจจัยภายนอก

ปจจัยภายนอกชุมชน ประกอบดวย การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก และการ
ไดรับการยอมรับจากหนวยงานภาครัฐและชุมชนอ่ืนๆ

1) การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก พบวา ชุมชนบานหนองโรงไดรับการ
สนับสนุนดานเงินทุนเพ่ือการพัฒนาชุมชนหลายแหลง โดยอยูในรูปของกองทุนตางๆ เชน บริษัท สยามเฟอ
เรสทรี จํากัด (SCG) สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือกิจกรรมการจัดการปาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี สนับสนุนดานงบประมาณและวิชาการ การอนุรักษพืชทองถ่ิน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน
สนับสนุนงบประมาณและวิชาการ การจัดคายเด็กและเยาวชน เปนตน

สวนการไดรับขาวสารมักจะรับรูผานผูนําชุมชน ซึ่งไดรับแจงขาวสารในรูปแบบของการ
ประชุมผูนําชุมชน หรือจดหมายราชการ กลุมตางๆ ในชุมชน เชน กลุมเด็กและเยาวชน (ปจจุบันยกฐานะ
เปนสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง) กลุมผูนําชุมชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) กลุม
ผูสูงอายุ ยังไดรับการสงเสริมใหไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีตางๆ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนใหชุมชนเขารวม
กิจกรรมสาธิตตางๆ เชน กิจกรรมสงเสริมอาชีพ การทําเกษตรอินทรีย ฯลฯ อยูบางพอสมควร
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2) การไดรับการยอมรับจากหนวยงานภาครัฐและชุมชนอ่ืนๆ จากการศึกษาพบวา
ชุมชนบานหนองโรงนับเปนชุมชนท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงานภาครัฐ ท้ังในระดับตําบล ระดับอําเภอ
และระดับจังหวัด รวมท้ังการยอมรับจากชุมชนใกลเคียงในระดับปานกลาง

จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนมีดังตอไปนี้ คุณธรรมของผูนํา ความสามารถของผูนํา การให
คุณคาทางสังคมของสมาชิกชุมชน ความตระหนักของสมาชิกชุมชน ความใสใจในกิจกรรมของชุมชน ความ
เขมแข็งของชุมชน และการไดรับการสนับสนุนและไดรับการยอมรับจากหนวยงานและชุมชนอ่ืนๆ เปน
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชนในภาพรวมของพ้ืนท่ีศึกษา ดังภาพท่ี 62
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ภาพท่ี 62 ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาการเลน
การพนันของเด็กและเยาวชน

ปจ
จัย

ที่ม
ีอิท

ธิพ
ลต

อก
าร

มีส
วน

รว
มเพื่

อป
อง

กัน
แล

ะแ
กไข

ปญ
หา

กา
รเล

นก
าร

พน
ันข

อง
เด็ก

แล
ะเย

าว
ชน

ความตระหนักของ
สมาชิกชุมชน

(ปจจัย
ภายในชุมชน)

1) จิตสํานึกรักทองถ่ิน
2) ภาคภูมิใจในทองถ่ิน

3) เห็นความสําคัญเด็กและเยาวชน
4) ตระหนักถึงปญหาผลกระทบ

รวมกัน
5) เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนมีสวน

รวม

ความใสใจของ
ชุมชนตอกิจกรรมที่
จัด (ปจจัยภายใน

ชุมชน)

1) สนใจรับรูขอมูลขาวสารดานตางๆ
2) มีความรูความเขาใจกิจกรรมที่จัด

ข้ึนในชุมชน
3) มีความพรอมเขารวมกิจกรรม ใน
ชุมชน เชน มีเวลา มีความสนใจ มี

ความต้ังใจ

บริบทชุมชน1) ใหคุณคาระบบอาวุโส
2) ใหความสําคัญระบบเครือญาติ

3) ที่ต้ัง การคมนาคมสะดวก
4) กระบวนการเรียนรูชุมชน

5) ทุนทางสังคมโดดเดน
6) ผูนํามีความรูเชิงบริหาร

ไดรับการ
สนับสนุน

และยอมรับจาก
หนวยงาน
ภายนอก

(ปจจัยภายนอก
ชุมชน)

1) ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
2) ไดรับการสนับสนุนขอมูลขาวสาร

3) พาไปศึกษาดูงานตางทองถ่ิน
4) เขารวมกิจกรรมสาธิต/อบรม

5) ไดรับการยอมรับจากหนวยงานรัฐ
6) ไดรับการยอมรับจากชุมชนอ่ืนๆ
7) มีเครือขายการเรียนรูทางสังคม
8) มีภาคกีารพัฒนาที่เหนี่ยวแนน

ความเขมแขง็ของ
ชุมชน

(ปจจัยภายใน
ชุมชน)

1) เขารวมทํากิจกรรมหมูบาน
2) สามัคคีระดับหมูบาน/ครัวเรือน

3) แสดงความเห็นเพ่ือชุมชน
4) ประชาคมเพ่ือแกไขปญหา
5) จัดกิจกรรมเรียนรูในชุมชน

6) จัดทําแผนชุมชนที่สนองความ
ตองการของสมาชิก

7) สมาชิกรับผิดชอบตอหนาที่
8) กรรมการหมูบานขยันขันแข็ง
9) รักษากฎระเบียบกติการวมกัน

10) มีคนเย่ียมชมศึกษาดูงาน

คุณธรรมของ
ผูนํา

(ปจจัยภายใน
ชุมชน)

ความสามารถ
ของผูนํา

(ปจจัยภายใน
ชุมชน)

1) กลาตัดสินใจ
2) มีความสนใจที่แกปญหา

3) กระตุนชาวบานรวมแกปญหา
4) มีศักยภาพวิเคราะหปญหาและ

แนวทางแกไข
5) รูจักแหลงขอความชวยเหลือ

6) รับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
7) ทํางานอยางซื่อสัตย
8) มีความรับผิดชอบ

1) การเปนที่พ่ึงใหกับคนในชุมชน
2) นาเคารพ ศรัทธา
3) มีความนาเชื่อถือ

4) เสียสละ มีคุณธรรม

รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคี
เพื่อการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน
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บทสรุป

ชุมชนบานหนองโรงตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีพิสูจนใหเห็นวาเม่ือทุกภาค
สวนทางสังคมมีความจริงใจตองานการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเขามาเปนภาคีการทํางานแบบมีสวน
รวมในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนหันหนาเขาปรึกษาหารือกันเพ่ือหา
แนวทางแกไขปญหารวมกันโดยภาครัฐท่ีเก่ียวของเปลี่ยนบทบาทตนเองมาทําหนาท่ีหนุนเสริมชุมชนเปน
เพ่ือนของประชาชนจะชวยใหการดําเนินงานของชุมชนประสบความสําเร็จไดเร็วข้ึน ทุกภาคสวนตองไมมอง
วาเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือเขาไปพัวพันกับการพนันหรือสิ่งยั่วเยาอ่ืนๆ เปนตัวปญหา
ตองกําจัด แตทุกภาคสวนตองยึดหลักการทํางานไดแก เปดตัวเปดเผยเปดใจเปดมุมมองเปดโอกาสสูการ
พัฒนา โดยนัยยะคือ ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวกับกับการทํางานดานเด็กและเยาวชนตองปรากฏตัวออกมาหนุน
เสริมการทํางานรวมกับชุมชน หรือใหความรวมมือเม่ือชุมชนรองขอ โดยทุกฝายท่ีตกลงรวมกันขับเคลื่อน
งานจะตองเปดเผยขอมูลท่ีชัดเจนถูกตอง เชน ระดับความรุนแรงของปญหา ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
ทรัพยากรท่ีสามารถจะหนุนเสริมไดจริง เปนตน ดวยการเปดใจพูดคุยกัน เพ่ือไมกอใหเกิดความขัดแยงท่ีจะ
ตามมาในท่ีสุด และสุดทายตองเปดมุมมองยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันละกัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการทํางาน
รวมกับชุมชนและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและ
เยาวชนชุมชนบานหนองโรง ไดขอคนพบวารูปแบบการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็ก
และเยาวชนชุมชนบานหนองโรง ดวยการบูรณาการทุนทรัพยากร คือ ปาชุมชน รวมกับทุนวัฒนธรรม
และทุนมนุษย ผสมผสานกับมาตรการทางกฎหมาย และแนวทางการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
สมัยใหมถือเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับชุมชนท่ีคนในชุมชนมีความสัมพันธกันแบบเครือญาติ คนในชมชน
เคารพซึ่งกันและกัน รักในชุมชนของตนเอง เห็นความสําคัญของคนทุกคนท่ีจะเปนกําลังสําคัญตอการ
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็งตอไป

“...กระบวนการเรียนรูและทําความเขาใจถึงรากเหงาของปญหาท่ีแทจริงยอมรับในปญหา และเรียนรู
ท่ีจะแกปญหาดวยตนเอง โดยอาศัยศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน สรางการมีสวนรวมของคน
ในชุมชนกอน...ใหทุกคนตระหนักในปญหา แลวรวมเรียนรูไปพรอมๆ กัน ไมวาชุมชนจะเกิดปญหา
อะไร เราก็จะสามารถฝาฟนไปไดดวยการสรางการมีสวนรวมของชุมชนหันกลับมาทบทวนถึงอดีต

มองปจจุบัน และสรางอนาคตท่ีสดใสรวมกัน…”

เสียงสะทอนการทํางานทีมวิจัยชุมชน
จากการจัดเวทีคืนขอมูลและรับฟงขอเสนอแนะวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ณ ท่ีทําการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี
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บทที่ 5

สรุปผลวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสังเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนของชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดย
ใชทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนเปนฐาน และสอดคลองกับปจจัยสนับสนุนความสําเร็จเริ่มตั้งแต
กระบวนการกอเกิดของการมีสวนรวม การขยายตัว ตลอดจนการดํารงอยูของการมีสวนรวม ปจจัยท่ีเอ้ือตอ
ความสําเร็จและเงื่อนไขของการมีสวนรวม บทบาทท่ีเหมาะสมของแตละภาคีท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ และข้ันตอนการดําเนินการจนสามารถสงเสริมความยั่งยืนดาน
สิ่งแวดลอมตามประเด็นปญหาท่ีเปนความตองการของชุมชน

ในการศึกษาผูวิจัยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยดําเนินการ 3 ระยะดังนี้

ระยะท่ี 1 การเตรียมความพรอม ศึกษาสภาพบริบททางสังคมเบื้องตนของชุมชน สถานการณ
ดานปญหาเด็กและเยาวชนเลนการพนันและระดับความรุนแรง และความรวมมือของชุมชนในการทํา
กิจกรรมตางๆ แลวประมวลขอมูลท่ีไดเพ่ือสรางเกณฑในการเลือกพ้ืนท่ีศึกษา

ระยะท่ี 2 การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สรางความสัมพันธกับชุมชน ชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการวิจัย คนหาทีมวิจัยในชุมชน วิเคราะหบริบทชุมชน คนหาปญหา เหตุของปญหา จัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาและความตองการของชุมชน คนหาภาคีการหนุนเสริม วิเคราะหศักยภาพและทุน
สังคมของชุมชน พัฒนา ศึกษาและติดตามผลแผนแมบทชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันของเดก็และเยาวชนผานทุนทางสังคมแบบมีสวนรวม

ระยะท่ี 3 การสรุปบทเรียน สังเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนแบบพหุภาคีในการปองกัน
และแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนผานทุนทางสังคม

หัวใจของงานวิจัยนี้ คือ ชาวบานไดศึกษาขอมูลดวยตนเองและเห็นเสนทางการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน กระตุนใหชาวบานมีความตื่นตัวมากข้ึนในการเขามารวมมือกันวางแผนการพัฒนาและการปองกัน
และแกไขปญหาดวยตนเอง นับเปนจุดเริ่มตนของการทํางานท่ีเปนระบบ มีการนําขอมูลและความรูของ
ทองถ่ินมาพัฒนาทองถ่ินของตนเองใหดียิ่งข้ึนไป
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ผูมีสวนรวมในการศึกษา (research participants) ประกอบดวย ผูนําชุมชน คือ นายกองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด อบ.ต. เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล กํานัน
ผูใหญบาน คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนกลุมอาชีพ ตัวแทนกลุมสตรี ตัวแทนกลุมเยาวชน ผูอาวุโส
ปราชญชาวบานและผูรูของชุมชน ตัวแทนครูจากโรงเรียนในพ้ืนท่ี ตัวแทนอาจารยจากสถาบันการศึกษา
คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ตัวแทนภาคเอกชนท่ีทํางานในพ้ืนท่ี คือ
บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG) และตัวแทนภาครัฐบาลอ่ืนๆ คือ เจาหนาท่ีตํารวจจากสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุมหิน และ
หนองโรง ตัวแทนจากสํานักงานปาไมจังหวัดกาญจนบุรีพัฒนาการอําเภอพนมทวน ตัวแทนจากองคกร
อิสระ คือ ตัวแทนเครือขายเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เครือขายปาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เปนตนสวน
กลุมตัวอยาง ในกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและ
เยาวชนผานทุนทางสังคมแบบมีสวนรวมนั้น ผูวิจัยรวมกับทีมวิจัยชุมชนและภาคีเครือขาย จะคัดเลือก
ตัวแทนและรับอาสาสมัครเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุอยูระหวาง 12-18 ป ท่ีอาศัยอยูในชุมชน จํานวน 48 คน
เขารวมกิจกรรมการขับเคลื่อน ตลอดจนการศึกษาผล การติดตามและประเมินผลหลังการเขารวมกิจกรรม

ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยวิธีการเชิงคุณภาพเปนหลัก เสริมดวยวิธีการเชิงปริมาณ ประกอบดวย การ
วิเคราะหเอกสารและหลักฐานตางๆในชุมชน การศึกษาประวัติศาสตรชุมชนจากคําบอกเลา การเดินสํารวจ
สภาพแวดลอมในชุมชน การสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง การสัมภาษณระดับลึกการจัดเวทีระดมความคิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกลุมสนทนา การวิเคราะหปฏิทินชุมชนการพูดคุยอยางไมเปนทางการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การจัดกิจกรรมคายเยาวชน การทําแบบสอบถาม การทํา
แบบทดสอบ ทําบันทึกภาคสนาม บันทึกเสียงและภาพเหตุการณ นอกจากนี้ ในขณะสัมภาษณและทํา
กิจกรรมตางๆ ผูวิจัยไดสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผูใหขอมูลท่ีผูวิจัยอยูรวมในสถานการณนั้น เพ่ือการ
เก็บและรวบรวมขอมูลนี้จะชวยใหเขาใจพฤติกรรมของผูใหขอมูลวาสอดคลองกันกับการใหสัมภาษณหรือ
รวมกิจกรรม รวมท้ังใชเทคนิคการสนทนาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความตรงของขอมูลระหวางผูวิจัย
และผูใหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) สวนขอมูลเชิง
ปริมาณวิเคราะหดวยสถิติพรรณนาเพ่ือหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานท้ังนี้ มีการยืนยัน
ขอมูลดวยเทคนิคสามเสา และทําการตรวจสอบขอสรุปจากเวทีสะทอนผล

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ มีดังนี้
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สรุปผลวิจัย และอภิปรายผล

ชุมชนหนองโรงมีประวัติอันยาวนาน ตั้งแตสมัยรัชการท่ี 4 ผูเฒาผูแกเลาตอกันวา ในอดีตเคยเปน
ทางผานการเดินทัพ แตไมทราบวาแนชัดวาเปนทหารไทยหรือทหารพมาและยังเปนท่ีตั้งพักคายของพวก
เสรีไทยในสมัยสงครามโลกครั้ง 2 (ซึ่งเริ่มในป พ.ศ. 2484 และยุติในป พ.ศ. 2488) ปจจุบันยังมีอนุสรณท้ิง
เปนรองรอยทางประวัติศาสตรใหคนรุนหลังไดศึกษาเปนจํานวนมาก เชน โบสถ เจดีย ฯลฯสภาพพ้ืนท่ีสวน
ใหญ เปนพ้ืนท่ีราบและท่ีราบเชิงเขา สลับเนิน พ้ืนดินสวนใหญเปนดินรวนทรายเหมาะแกการทําไรมัน
สําปะหลังและเลี้ยงสัตว พ้ืนท่ีราบมีการทํานาเพราะดินและปามีความอุดมสมบูรณดี ประชากรสวนใหญจึง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม วัฒนธรรมเดนท่ีนับเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาชุมชน ไดแก วัฒนธรรมแบบ
เกษตรกรรม คือ มีการตั้งบานเรือนอยูเปนกลุมตามบริเวณแหลงน้ําในชุมชน มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน
มีความสัมพันธตอกันแบบพ่ีนองท่ีมีประสบการณรวมกันมา และนับถือกันแบบเครือญาติ มีความเคารพผู
อาวุโสในชุมชน มีความผูกพันกับปาและทรัพยากรธรรมชาติมากอนในอดีต เพราะหาอยูหากินอยูกับผืนปา
มาตั้งแตบรรพบุรุษ มีความกตัญูรูคุณในสิ่งท่ีมีคุณ

สภาพปญหาและระดับความรุนแรงของปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนแบบมี
สวนรวมของชุมชนหนองโรง

จากการศึกษา พบวา ชุมชนใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยเล็งเห็นวา
เด็กและเยาวชนจะเปนกําลังในการพัฒนาชุมชนในอนาคต สําหรับสภาพปญหาและระดับความรุนแรงของ
ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมของชุมชนหนองโรง พบวา มีเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนบางสวนเขาไปพัวพันกับการเลนการพนัน เชน การพนันฟุตบอลออนไลน การเลนเกมออนไลน หวย
ใตดิน ชนไก เปนตน และจากการสอบถามพฤติกรรมการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนรวมท้ังสมาชิกใน
ครอบครัว พบวา เด็กและเยาวชนสวนใหญไมมีประสบการณการเลนการพนัน สวนเด็กและเยาวชนท่ีมี
ประสบการณการเลนการพนันจะเลนท้ังหวยใตดิน ไพ ชนไก ฟุตบอล เกมตู และยังมีเด็กสวนหนึ่งยังคงมี
พฤติกรรมการเลนการพนันอยูโดยเฉพาะหวยใตดิน และฟุตบอล นอกจากนี้ พอแมและญาติของเด็กและ
เยาวชน สวนมากเลนพนันนานๆ ครั้ง ประเภทการเลนพนันของคนในครอบครัวเลนมากท่ีสุดคือ หวยบน
ดิน/ใตดิน/ลอตเตอรี่/หวยรายวันนอยท่ีสุดคือการพนันฟุตบอล ทัศนคติตอการเลนพนัน พบวา เด็กและ
เยาวชนมีทัศนคติเชิงบวกตอการเลนการพนันโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนทัศนคติเชิงลบตอการเลน
การพนันโดยรวมอยูในระดับนอย สะทอนใหเห็นวา เด็กและเยาวชนบานหนองโรงมองเห็นวาการพนันเปน
สิ่งท่ีไมดีตอตนเองและสังคม แสดงวาสถานการณการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนยังไมถือวารุนแรง
จนยากตอการแกไข และชุมชนประเมินวาปญหาดงักลาวยังไมถือวามีความรุนแรงหรืออยูในภาวะวิกฤต แต
เปนปญหาท่ีคนในชุมชนตองใหความสําคัญมากท่ีสุด เนื่องจากชุมชนเล็งเห็นวาหากชุมชนไมจัดการกับ
ปญหาดังกลาว คาดวาจะสงกระทบเปนลูกโซและกอใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมา เชน การฉกชิงวิ่งราว การ
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ลักขโมย การโกหกคดโกง และท่ีจะเลวรายท่ีสุด คือ การเขาสูเสนทางการคายาเสพติด หรือการกอ
อาชญากรรมในท่ีสุด ภาพลักษณท่ีดีงามของชุมชนจะเสื่อมเสียไปในท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องมากจากรูปแบบการเลน
การพนันของเด็กและเยาวชนเริ่มเปลี่ยนไป คือ เปนการเลนพนันออนไลนผาโทรศัพทมือถือท่ีมีแนวโนมมาก
ข้ึน เพราะพอ-แมผูปกครองตรวจสอบการใชโทรศัพทมือถือของลูกหลานตนเองไดยาก รวมท้ังไมมีความรู
เก่ียวกับการใชสื่อสังคมออนไลนตางๆ ดวย รวมท้ังในชุมชนมีการพัฒนาระบบการสื่อสารไรสาย มีราน
อินเตอรเน็ตมาเปดในชุมชนจํานวนหนึ่ง สงผลใหเด็กและเยาวชนเขาถึงเครือขายสังคมออนไลนสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (2558: 6-14) ท่ีกลาววา ปญหาหนึ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เก่ียวกับการเสื่อมถอยของวัฒนธรรมอันดีงาม ความกาวหนาของการติดตอสื่อสาร และการขยายตัวของ
เครือขายสังคมออนไลน คือ ปญหาการติดการพนันในกลุมเด็กและเยาวชนและการวิจัย "โครงการเฝา
ระวังรักษาคุณภาพอนาคตเยาวชนไทย" ของสํานักวิจัยเอแบคโพลลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาบันราม
จิตติ (2548) พบวา ปญหาการพนันในกลุมเยาวชนอายุระหวาง 12 ถึง 24 ป โดยเฉพาะการเลนการพนัน
ผานโทรศัพทมือถือและเวปไซตเปนปญหาท่ีสรางผลกระทบรุนแรงของประเทศไทย และการศึกษาของมธุร
ดา สุวรรณโพธิ์ (2557) พบวา สาเหตุท่ีวัยรุนติดการพนันไดงายมี 4 ประการ ดังนี้ 1) สื่ออินเตอรเนต
ออนไลน มีการโฆษณามากมายบนโลกอินเตอรเนต สามารถเขาไปใชบริการไดอยางงายดาย 2) เพ่ือน
แนะนําใหเลน และวัยรุนมีแนวคิดลองเลนดูดีกวา 3) รอนเงิน หรือมีความตองการวัตถุตามสมัยนิยมสูง
และ 4) ปญหาครอบครัว นอกจากนี้ยังพบวา เยาวชนสวนใหญท่ีเลนการพนันอยูในสภาพแวดลอมท่ีเต็มไป
ดวยการพนัน เชน รานสนุกเกอรใกลบาน ท่ีมักมีตูมาอยูดวยเสมอ รานสะดวกซื้อมักมีนิตยสารฟุตบอลท่ีมี
อัตราแตมตอสําหรับเลนพนันฟุตบอล ตามมหาวิทยาลัยมีโตะบอลตั้งอยูรอบๆ มีเด็กเดินโพยบอลไปชวน
เลนพนันถึงในมหาวิทยาลัย

ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและ
เยาวชนแบบมีสวนรวม

ชุมชนบานหนองโรง เปนชุมชนประวัติศาสตรตั้งอยูในจังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปน
ท่ีราบเชิงเขาและภูเขาสูงท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีความหลากหลายของพรรณไมและสัตวปา
โดยเฉพาะทรัพยากรปาไม ท่ีชาวบานเรียกชื่อตามพันธุไมเดนท่ีข้ึนในพ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศวา ปา
ชุมชนบานหวยสะพาน ลักษณะประชากรท้ังหมดคนไทยพ้ืนราบคนในชุมชนมีความเห็นอกเห็นใจ และรู
รักสามัคคีกันเปนอยางดี มีรูปแบบความสัมพันธแบบเครือญาติ เคารพผูอาวุโส และเชื่อฟงผูนําชุมชน โดย
ผูนําชุมชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการของชุมชน ถือเปนผูท่ีมีภาวะความเปนผูนําสูง มีความรู
ความสามารถ มีคุณธรรม จนไดรับการยอมรับจากคนในชุมชนและภายนอกชุมชนเปนอยางดี ท้ังนี้
เนื่องจากตางมีประสบการณท่ีผานความยากลําบากรวมกันในการดํารงชีวิต แกปญหาภัยแลงและผลผลิต
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ทางการเกษตรราคาตกต่ํา ยังมีประสบการณความสําเร็จในการทํางานแบบมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ความยากจนของชุมชน และการจัดการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ประชากรสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม จึงกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมเกษตรและภูมิปญญาทองถิ่นข้ึนในชุมชน โดยมีอาชีพเสริม
ในการหาของปาขายแกนักทองเท่ียวโดยเฉพาะเห็ดโคน และผักหวานปา นอกจากนี้ยังพบวา คนในชุมชนมี
การรวมกลุมกันเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ อยางหลากหลาย

ชุมชนหนองโรงนับเปนชุมชนท่ีมีทุนทางสังคมของชุมชนคอนขางเยอะและหลากหลาย ไดแก ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีโดเดนท่ีสุด คือปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ทุนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ท่ีโดดเดน คือวัฒนธรรมเครือญาติ วัฒนธรรมเกษตร วัฒนธรรมชาวนา โดยเฉพาะการทํานา
การทําขวัญขาว เพลงเหยย รอยพรรษา ทําบุญกลางบาน ทุนมนุษย จากท่ีกลาวขางตน ทุนมนุษยของ
ชุมชนท่ีไดรับการยอมรับ คือ ผูนําชุมชมท่ีมีวิสัยทัศนไดรับการยอมรับ ท้ังผูนําอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ รวมท้ังปราชญชาวบาน ท่ีมีท้ังองคความรูและประสบการณมากมาย เชน การแพทยแผนไทย
สมุนไพร พืชพันธุทองถ่ินการจักสาน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สวนทุนกายภาพอาจจะไมโดดเดน
มากแตก็มีใหเห็น คือ ศูนยการเรียนรูปาชุมชนบานหวยสะพาน

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดในขางตน แสดงถึงศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนบานหนองโรงในการ
ปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมท้ังดานบริบททางเศรษฐกิจและ
สังคมวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณสมบัติของผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชน ความเขมแข็งของ
กลุมตางๆ ในชุมชน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศิริพร  พันธุลี (2553: 53)และ ศุภพร
ไทยภักดี และ พันธจิตต  พรประธานสมบัติ (2550: 69-79) ท่ีกลาวในทํานองเดียวกันวา ศักยภาพของ
ชุมชนท่ีเอ้ือตอความเขมแข็งของชุมชน คือ ศักยภาพดานผูนําชุมชน การมีปราชญชาวบานและภูมิปญญา
ทองถ่ิน กลุมองคกรภายในชุมชน ทรัพยากรทองถ่ิน วัฒนธรรมทองถ่ินและวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับธรรมชาติ

วัฒนธรรมเดนของชุมชนบานหนองโรง คือ วัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม วัฒนธรรมแบบเครือ
ญาติท่ีชาวบานมีความรักความผูกพัน เคารพผูใหญผูอาวุโส เคารพซึ่งกันและกัน มีความผูกพันกับธรรมชาติ
ท้ัง ดิน น้ํา ปาไม มาตั้งแตอดีต มีความกตัญูรูคุณในสิ่งท่ีมีคุณ มีความเคารพเกรงกลัวตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เกรง
กลัวตอบาป กลัวถูกตําหนิ กลัวถูกลงโทษทางสังคมและกฎหมาย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของชื่น
ศรีสวัสดิ์ (2543) ท่ีกลาววา วัฒนธรรมแบบชาวนาหรือแบบเกษตรกรรม วัฒนธรรมแบบเครือญาติ นับเปน
ปจจัยสําคัญท่ีเอ้ือตองานการพัฒนาชุมชน

ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนบานหนองโรงในการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนัน
ของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมสามารถนํามาบูรณาการภายใตกลไกความรวมมือในการแกไขปญหา
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ชุมชนได ท้ังนี้เนื่องจากทุนทางสังคมชวยสนับสนุนและเปนตาขายรองรับทางสังคมท่ีมีประสิทธิภาพและ
เปนกลไกในการขับเคลื่อนเพ่ือรองรับการพัฒนาและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน นอกจากนี้ยัง
มีขอเสนอแนะเชิงปฎิบัติการเก่ียวกับการนําทุนทางสังคมเปนจุดเริ่มตนและพัฒนาไปสูการชวยใหชุมชนเกิด
พลังในการขับเคลื่อนงานและแกไขปญหาท่ีมีอยูในชุมชน ภายใตการหนุนเสริมของหนวยงานภาครัฐและ
สถาบันทางสังคมอ่ืนๆ (สุนทร นนทเกษ,2559) และสอดคลองกับงานวิจัยของอุทิศ  ทาหอม และคณะ
(2558) ท่ีพบวา ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินสามารถนํามาใชเพ่ือสรางการมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนไดท้ังในรูปแบบของการจัดการน้ํา การสรางจิตรสํานึก
ในการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการสรางธนาคารปุยหมักและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน พรอมมีขอเสนอแนะวา ทุนทางวัฒนธรรมเปนทรัพยากรท่ีสะสมอยูในระบบความคิด ความเชื่อ
คานิยม วัตถุสิ่งของ รวมไปถึงแนวทางการดําเนินชีวิตของชุมชนบานตามาท่ีชาวบานเขาไปมีสวนรวมและ
ชวยกันสืบทอด และนําความรูเผยแพร ใหคนรุนหลังไดนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไปใชใน
การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน สวนการศึกษาของวุฒิชาติ ทองศรี และคณะ (2556 และ 2557) ท่ี
พบวา การใชทุนทางสังคม และทุนวัฒนธรรมท่ีมีอยูในชุมชนสามารถนํามาปรับใชในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดไดจริง และไดนําเสนอแนวทางในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยชุมชนนั้นชุมชน
ไมสามารถพ่ึงพาระบบการดําเนินงานของภาครัฐเพียงดานเดียวได หากแตชุมชน จําเปนตองสราง
กระบวนการภายในชุมชนโดยการบูรณาการระบบการ ดําเนินงานภายในชุมชนคือ ระบบการสั่งการของ
ผูนําทางการในชุมชน และระบบประเพณี วัฒนธรรมชุมชนเขาดวยกัน โดยใชกระบวนการการมีสวนรวม
ของคนในชุมชน ระบบผูนําทางการจําเปนตองใชบทบาท ของผูนําในชุมชนเปนตัวเชื่อมประสานท้ังคนใน
ชุมชน และนโยบาย ภาครัฐใหกับคนในชุมชนไดรับทราบ แลวนํามาบูรณาการกับระบบวัฒนธรรมชุมชน
ภายในใหสามารถสรางรูปแบบกิจกรรมในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดได ซึ่งระบบวัฒนธรรม
ชุมชนท่ีสามารถนํามาสรางแนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดนั้น จําเปนตองอาศัยเครือขาย
ทางสังคม การพ่ึงพาอาศัย การมีปฏิสัมพันธทางสังคม และการติดตอสื่อสารโดยสวนมากจะยังคงอยูในกลุม
ระบบเครือญาติ ระบบผูนําทางธรรมชาติ ผูอาวุโสในชุมชน และวัฒนธรรมความเชื่อของคนในชุมชน

จากการวิเคราะหชุมชน พบวา ปญหาหนึ่งท่ีชุมชนเห็นวาเปนปญหาท่ีสําคัญ และสรางผลกระทบ
โดยรวมตอภาพลักษณและการพัฒนาชุมชน คือ ปญหาเด็กและเยาวชนบางสวนในชุมชนเลนการพนัน
ไดแก การพนันฟุตบอลผานเวปไซตออนไลน และการพนันหวยใตดิน ซึ่งมีแนวโนมทวีความรุนแรงมาก
ข้ึนเรื่อยๆ หากชุมชนไมมีการจัดการท่ีดี เนื่องมาจากผูปกครองไมสามารถตรวจสอบได จากการวิเคราะห
ชุมชนเบื้องตน พบวา ชุมชนยังมีแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวรวมกันอยางไมเปนระบบ
โดยจะเปนลักษณะท่ีตางครอบครัวตางดูแลกันเอง ท้ังนี้เม่ือพิจารณาถึงศักยภาพและทุนชุมชนดาน
วัฒนธรรมท่ีจะสามารถนํามาบูรณาการเปนเครื่องมือในการสรางการมีสวนรวมเพ่ือปองกันและแกไขปญหา
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พบวา ชุมชนยังมีรูปแบบความสัมพันธแบบเครือญาติ มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานท่ียังคงสืบสานอยู
เชน การทําบุญกลางบาน การรองเพลงเหยย การจัดการปาชุมชน เปนตน

การขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวม

1. กระบวนการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการ

การจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการเพ่ือการปองกันและแกไขปญหา
การเลนพนันของเด็กและเยาวชนใชกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ตั้งแตการชี้แจงเพ่ือทําความ
เขาใจเก่ียวกับโครงการวิจัย จนถึงข้ันตอนสุดทาย คือ การสรุปบทเรียน และจัดเวทีเพ่ือรับฟงขอเสนอแนะ
จากชุมชนและภาคีการพัฒนากระบวนการดังกลาวสอดคลองกับคุณลักษณะพ้ืนฐานของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ท่ีเสนอโดย Kemmisและ Wilkinson (1998: 23-24 อางใน ผองพรรณ
ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ  ฉัตราภรณ, 2553: 291) ท่ีกลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปน
การสรางการมีสวนรวมท่ีสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการวิจัย

กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมดังกลาวทําใหเกิดนักวิจัยชุมชนและนักพัฒนาชุมชน เกิดแผน
แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชนและสามารถ
นําไปใชไดจริงและคนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู  เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของ
กระบวนการมีสวนรวมเกิดเครือขายการเรียนรูทางสังคมคือ กระบวนการรวมกันคนหาปญหา สาเหตุแหง
ปญหา คนหาแนวทางการแกไขปญหา ดําเนินการแกไขปญหาและการประเมินและติดตามผลเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและหลักการงานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน กลาวคือ งานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน
เปนงานวิจัยท่ีสงเสริมใหชุมชนวิเคราะห และแกปญหาดวยตนเอง เนนการสรางกระบวนการติดอาวุธทาง
ปญญาแกชุมชน สรางกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับการวิจัยแกคนในชุมชน จนสามารถทํางานวิจัยเพ่ือแกไข
ปญหาของชุมชนได (สินธุ สโรบล, 2552)นอกจากนี้กาญจนา แกวเทพ (2552) ไดกลาวในทํานองเดียวกัน
เก่ียวกับแนวคิดงานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน (Community-based Research: CBR) วา เจาของปญหาตองเปน
ผูวิจัยเพ่ือแกไขปญหาของตนเอง กระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดังกลาวสอดคลองกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนตามแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ประยุตโต)
(2551) ท่ีกลาววา การพัฒนาชุมชนใหยั่งยืน ควรเปนการพัฒนาท่ีเนนคน เม่ือการพัฒนาท่ีคน และคนไดรับ
การพัฒนาในฐานะท่ีคนเปนปจจัยการกระทํา ก็พึงพัฒนาใหเปนทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู
ความสามารถ รับผิดชอบ เปนตน แลวก็นําเอาการพัฒนาคนและคนไดรับการพัฒนามาเปนแกนกลางของ
ระบบการพัฒนาองคกรหรือชุมชนใหเปนการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป นอกนี้แลวยังสอดคลองกับแนวคิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของ Thomus et al. (2004) ท่ีกลาววา การพัฒนามนุษยเปนรายบุคคลตองจัด
กิจกรรมใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง จนเกิดการเรียนรูท้ังในเชิงองคความรู และทักษะ
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2. การขับเคลื่อนกลุมพลังเด็กและเยาวชนชุมชน

การดําเนินกิจกรรมดวยรูปแบบท่ีหลากหลายโดยเนนการบูรณาการทุนทางสังคมในชุมชนมาใช
ประโยชน สามารถทําใหเยาวชนท่ีเขารวมโครงการมีความรูและความตระหนักเกี่ยวกับโทษและพิษภัย
ของการพนันสูงข้ึนมีทักษะการแสดงวัฒนธรรมชุมชนและการเปนวิทยากรนําชมสถานท่ี จนสามารถนํา
ชมสถานท่ีสําคัญในชุมชนแกคณะศึกษาดูงานไดเปนอยางดี สงเสริมความภาคภูมิใจและความม่ันใจใน
ตนเองแกเยาวชน ท่ีสําคัญท่ีสุด เด็กและเยาวชนมีการรวมกลุมกันจัดตั้งเปน “สภาเด็กและเยาวชนตําบล
หนองโรง” ตามนโยบายของภาครัฐท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 แกไปเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560
มาตรา 22 กําหนดใหดําเนินการจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนตําบล/เทศบาลข้ึน โดยมีสมาชิกประกอบดวย
เด็กและเยาวชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลนั้น และใหมีคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชน/เทศบาล ประกอบดวย ประธานสภาคนหนึ่ง และผูบริหารอีกไมเกิน 24 คน ซึ่งคัดเลือกจาก
สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือเทศบาล เพ่ือใหคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล/เทศบาล
ปรึกษาหารือรวมกันเพ่ือกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
ตําบล/เทศบาล และดําเนินการอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชน
ตําบล/เทศบาลนั้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษาของศูนย
สงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย (2541) ท่ีพบวา กระบวนการคายเยาวชนสามารถสรางความรูความเขาใจ
กับผูท่ีเขารวมกิจกรรมคายใหสูงข้ึนไดและสอดคลองกับขอเสนอเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนของ
สุวรรณี  คําม่ัน (2551: 91-92) ท่ีกลาววา ควรสรางและพัฒนาเด็กใหมีความพรอมดานสติปญญา อารมณ
และศีลธรรม ตลอดจนพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถระสูงข้ึน ผานการฝกอบรมและการเรียนนอกระบบ โดย
จัดหลักสูตรระยะสั้น สรางทักษะการคิดวะเคราะห แกปญหา ตัดสินใจ ทํางานเปนทีม และสามารถรองรับ
เทคโนโลยีตางไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ผลท่ีไดรับจากการขับเคลื่อนงานการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและ
เยาวชนแบบมีสวนรวมโดยภาพรวม

การขับเคลื่อนงานการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีสวนรวมโดย
ภาพรวม ในลักษณะการทํางานแบบพหุภาคีระหวางชุมชนและภาคีการพัฒนาจากภายนอกชุมชน ท้ังการ
สรางแผน การสรางกลุมเยาวชน และกิจกรรมในลักษณะอ่ืนๆ แมจะเปนในชวงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 2-
3 เดือน ผลท่ีไดรับ มีดังนี้

3.1 สรางองคความรู คือ รูปแบบการทํางานแบบมีสวนรวมและเปนการบูรณาการระหวาง
ศักยภาพและทุนชุมชน โดยเนนท่ีทุนทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปาชุมชนเปนแกนหลัก ตามดวยทุน
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วัฒนธรรมประเพณีและทุนมนุษย เขากับแนวทางการจัดการสมัยใหมอยางลงตัวท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก ซึ่งประกอบดวยการใชศักยภาพของชุมชนเอง รวมกับการเปดรับแนวทางการจัดการ
ใหมๆ จากภาครัฐและหนวยงานภายนอก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาชุมชนของ ประยงค  รณรงค
ท่ีกลาวไวในการสัมมนาวิชาการเกษตร กําแพงแสน ประจําป พ.ศ. 2550 วา การแกไขปญหาของชุมชนโดย
คนในชุมชนลงมือดําเนินการเอง สามารถประสบความสําเร็จได แตจะนําไปสูความยั่งยืนไมได หากชุมชน
ปฏิเสธการชวยเหลือจากรัฐบาล และหนวยงานภายนอกชุมชน

3.2 สรางแผน คือ แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเชิงบูรณาการเพ่ือการปองกันและ
แกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนภายใตแนวคิดการพัฒนาบนฐานทุนชุมชนการบูรณาการทุน
ชุมชนไดแก ทุนมนุษย คือ ผูรู ปราชญชุมชน ทุนภูมิปญญา ทุนวัฒนธรรม และทุนทรัพยากร เพ่ือจัด
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตําบลหนองโรง ใหมีความตระหนักรูและหางไกลจากการ
เลนการพนันซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวุฒิชาติ ทองศรี และคณะ (2556 และ 2557) ท่ีพบวา การใช
ทุนทางสังคม และทุนวัฒนธรรมท่ีมีอยูในชุมชนสามารถนํามาปรับใชในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดไดจริง และไดนําเสนอแนวทางในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยชุมชนนั้นชุมชนไมสามารถ
พ่ึงพาระบบการดําเนินงานของภาครัฐเพียงดานเดียวได ชุมชนจําเปนตองสรางกระบวนการภายในชุมชน
โดยใชกระบวนการการมีสวนรวมของคนในชุมชน แลวนํามาบูรณาการกับระบบวัฒนธรรมชุมชนภายในให
สามารถสรางแผนงาน และรูปแบบกิจกรรมในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดได ซึ่งระบบวัฒนธรรม
ชุมชนท่ีสามารถนํามาสรางแนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดนั้น จําเปนตองอาศัยเครือขาย
ทางสังคม การพ่ึงพาอาศัย การมีปฏิสัมพันธทางสังคม และการติดตอสื่อสารโดยสวนมากจะยังคงอยูในกลุม
ระบบเครือญาติ ระบบผูนําทางธรรมชาติ ผูอาวุโสในชุมชน และวัฒนธรรมความเชื่อของคนในชุมชน

3.3 สรางคนและเครือขาย คือ กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนเปนการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยของชุมชน ทําใหเกิดนักวิจัย
ชุมชน สภาเด็กและเยาวชน แนวรวมจากชุมชน และภาคีการพัฒนาจากภายนอกชุมชนเพ่ือหนุนเสริมการ
ทํางานของชุมชนในลักษณะพหุภาคี ซึ่งผลดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน ของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) (2550) ท่ีกลาววา เปาหมายของการพัฒนาคน อยู
บนฐานความเชื่อวา การพัฒนา หมายถึง กระบวนการท่ีชวยใหคนมีโอกาสในการท่ีจะปรับปรุงตนเอง และ
พัฒนาศักยภาพใหสามารถมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ สรางสรรค มีเสรีภาพ และมีศักดิ์ศรี และแนวคิดของ มนัส
สุวรรณ (2549: 93) ท่ีกลาววา การเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของมนุษย ควรมุงเนนการเสริมสราง
ปญญาสรางสติ ความรูสึกรับผิดชอบ และสรางทักษะในการแจกแจง วิเคราะหปญหาคนหาแนวทางในการ
แกไขปญหา
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3.4 สรางกระบวนการ คือ การปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนแบบมี
สวนรวม ไดชวยสรางกระบวนการเรียนรูการทํางานและกระบวนการสืบสานแบบมีสวนรวมแบบพหุภาคี
โดยมีชุมชนเปนหลักดวยการหนุนเสริมของภาคีการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะ และวิธีวิทยาของ
งานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน กลาวคือ งานวิจัยเพ่ือทองถ่ินเปนงานวิจัยท่ีสงเสริมกระบวนการเรียนรูของคนในชุมชน
เพ่ือคนหาวิเคราะห วางแผน และแกปญหาดวยตนเอง เนนการสรางกระบวนการติดอาวุธทางปญญาแก
ชุมชน สรางกระบวนการสืบสานงานแกคนในชุมชน จนสามารถแกไขปญหาของชุมชนได (กาญจนา
แกวเทพ, 2552)

รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเยาวชนของ
ชุมชนหนองโรง

กระบวนการสรางการมีสวนรวมของชุมชน และภาคสวนตางๆนอกชุมชน เพ่ือการปองกันและ
แกไขปญหาการเลนพนันของเยาวชนของชุมชนหนองโรง นับเปนการเปดโอกาสใหชุมชนไดพัฒนาศักยภาพ
ในเชิงการบริหารจัดการปญหาดวยตนเอง เพ่ือประโยชนของชุมชน ตลอดจนสามารถสนองตอบตอการ
กระจายอํานาจการพัฒนาไดอยางเต็มท่ีและท่ัวถึง ดังนั้นจดุเริ่มตนจําเปนตองเนนท่ีการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน และคนในชุมชน การสรางความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองไดโดยอาศัยปจจัยเก้ือหนุน
และศักยภาพและทุนของชุมชนเปนตัวนําและเปนฐาน ท้ังนี้ภาครัฐบาล ซึ่งเปนผูสนับสนุนการพัฒนา
ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชนจําเปนจะตองเขามาเสริมบทบาทของภาคประชาชนหรือชุมชนซึ่งถือ
วาเปนหัวใจหลักของการทํางานในลักษณะของพหุภาคีเปนการผนึกกําลังในการพัฒนานําไปสูความเขมแข็ง
ของชุมชน จากบทเรียนในกรณีศึกษาชุมชนบานหนองโรง สามารถสรุปรูปแบบการสรางกระบวนการมีสวน
รวมแบบพหุภาคีเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเยาวชนไดดังนี้

1. ข้ันตอนการสรางกระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคี

จากงานวิจัยคนพบแนวทางการพัฒนา 3 ข้ันตอน คือ

1.1 เตรียมความพรอมชุมชน และคนหาภาคีเปนกระบวนการพัฒนาศักยภาพของคนใน
ชุมชนใหมีความรูความเขาใจ และความตระหนักรูเก่ียวกับโทษและพิษภัยของการพนัน ความสําคัญของ
เด็กและเยาวชน บทบาทของเด็กและเยาวชนตอการพัฒนาชุมชน หลักการการแกปญหาของชุมชน และ
การทํางานแบบมีสวนรวม ดวยการรวมคนหาปญหาและความตองการของชุมชน วิเคราะหศักยภาพของ
ชุมชนและคนหาภาคีหนุนเสริม การคนหาทางเลือกในการจัดการกับปญหา และกระบวนการคนหาพหุภาคี
หนุนเสริมกิจกรรมของชุมชน รวมท้ังการขอตกลงรวมกันในการทํางานแบบมีสวนรวม
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1.2 เสริมสรางศักยภาพชุมชน และพหุภาคีเปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สามารถ
ดําเนินการไดโดย การสรางแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการเลน
การพนัน และอ่ืนๆ ท้ังนี้เพราะในกระบวนการสรางแผนแบบมีสวนรวม คนในชุมชนทุกระดับ และภาคีการ
พัฒนาจะตองมากําหนดเปาหมาย และแนวทางการจัดการรวมกัน และแผนฯ ดังกลาวตองสามารถนําไปสู
การปฏิบัติไดจริง

1.3 พัฒนาสูความเขมแข็ง และสรางเครือขายการเรียนรู แนวทางท่ีจะนําไปสูความเขมแข็ง
และจัดการกับแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนอยางยั่งยืน คือ การนําแผนการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันเชิงบูรณาการ และอ่ืนๆ ลงไปรวม
ขับเคลื่อนและปฏิบัติจริงดวยคนในชุมชนซึ่งเปนผูท่ีอยูกับปญหา และรูเก่ียวกับปญหาของตนเองเปนอยางดี
รวมกับภาคีการพัฒนา พรอมท้ังมีการประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงานอยางหลากหลาย มีการ
ทบทวนและสรุปบทเรียนเชิงปฏิบัติการ นําไปสูการปรับแกใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงตอไป โดย
การดําเนินการดังกลาวตองอยูภายใตศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน และการหนุนเสริมของภาคีการ
พัฒนารวมท้ังชุมชนจําเปนตองสรางเครือขายการเรียนรูทางสังคมกับชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการทํางาน องคความรูและทรัพยากรการทํางานรวมกัน

2. ลักษณะและระดับการมีสวนรวมแบบพหุภาคี

จากขอคนพบของการศึกษาบงชี้วา ลักษณะการมีสวนรวมแบบพหุภาคี เปนไปในลักษณะชุมชน
หรือภาคประชาชนเปนผูมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนงาน ภายใตแนวคิดการพัฒนาโดยอาศัยศักยภาพ
และทุนทางสังคมของชุมชน โดยภาคีการพัฒนาท้ังภาครัฐบาล ภาคเอกชนและสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ มี
บทบาทในการหนุนเสริมการทํางานของชุมชน บนฐานคิดท่ีวาตองเช่ือม่ันวาชุมชนมีศักยภาพเพียงพอใน
การจัดการกับปญหาของตนเอง เพราะชุมชนเปนเจาของปญหา และท่ีสําคัญตองเคารพคนในชุมชน ไม
กอใหเกิดความแตกแยกทางความคิดของคนในชุมชน สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง สิทธิชุมชน ท่ีเสนอโดย
โสภารัตน  จารุสมบัติ (2547: 4-4) ท่ีกลาววา สิทธิชุมชนเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน ตองใหความสําคัญ
ในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคนอยางเทาเทียมกัน การดําเนินการบนพ้ืนฐานสิทธิในความเปนเจาของ
และสิทธิในการใชทรัพยากรของชุมชนการมีสวนรวมมีลักษณะแบบเปนไปเองตามธรรมชาติตามวิถีของ
ชุมชนไมมีการบังคับหรือสั่งการจากหนวยงานใด โดยไดรับการหนุนเสริมจากภาคีการพัฒนาจากภายนอก
ตามขอจํากัดของชุมชน และท่ีสําคัญ คือ อํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานในทุกระดับเปนของคน
ในชุมชน ซึ่งมีสองลักษณะ คือ การตัดสินใจผานตัวแทน และการตัดสินใจจากคนในชุมชนโดยตรงระดับ
การมีสวนรวมดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Fagence (1977: 122–125 อางใน ธีระพงษ แกวหาวงษ,
2544) คือ การมีสวนรวมท่ีแทจริง (Genuine Participation) อํานาจตองเปนของประชาชน (Citizen
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Power) ใหอํานาจในการตัดสินใจกับประชาชนผานตัวแทน (Delegated Poser) หรือประชาชนโดยตรง
(Citizen Control)นับเปนการมีสวนรวมในระดับสูงสุดและสอดคลองกับผลการศึกษาของสหประชาชาติ
(United Nation, 1981: 8) เก่ียวกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน คือ เปนการมีสวนรวมแบบเปนไป
เอง (Spontaneous) ท่ีประชาชนมีการรวมตัวกันเอง เพ่ือแกไขปญหาของตนเอง โดยไดรับการชวยเหลือ
จากภายนอกนอยท่ีสุด

3. พหุภาคี และบทบาทการหนุนเสริมท่ีเหมาะสม

การสรางกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม ในลักษณะของพหุภาคีเปนรูปแบบการกระจาย
อํานาจ และการใหสิทธิ์กับชุมชนในการพัฒนา และแกไขปญหาของตนเอง โดยภาคสวนตางๆ ทางสังคม
ตองใหการสนับสนุน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐท้ังจากสวนกลาง และสวนภูมิภาค ตลอดจนการสราง
บทบาทท่ีเหมาะสมในการหนุนเสริมการทํางานของชุมชน จากการศึกษา พบวา กระบวนการมีสวนรวม
แบบพหุภาคีในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนองโรงภาค
ประชาชนและชุมชน เปนผูท่ีมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนงานทุกระดับตั้งแตการรวมคนหาปญหา
จนถึงการรวมรบผลประโยชนจากการดําเนินงาน สวนภาคีการพัฒนาจากภายนอกชุมชนท้ังภาครัฐ
ภาคเอกชน องคกรพัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันทางการเงิน และอ่ืนๆ  มีบทบาท
หลักคือ การหนุนเสริมดานวิชาการ คือ องคความรูและกระบวนการเรียนรู การบริหารจัดการองคกร และ
การใหคําปรึกษาในการดําเนินงาน การสนับสนุนดานงบประมาณ สถานท่ี บุคลากร และทรัพยากรในการ
ดําเนินกิจกรรม รวมท้ังการเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน และหลอมรวมความเปนปกแผนของคน
ในชุมชน บทบาทดังกลาวสอดคลองกับแนวทางการเสริมสรางบทบาทของภาคีการพัฒนาของสุภางค
จันทวานิช (2551: 71-73) ท่ีกลาวถึงการวิจัยกับการทํางานพัฒนาในชุมชนวาจําเปนตองปรับวิธีคิดและวิธี
ปฏิบัติใหมโดยให “คนท่ีอยูกับปญหาในชุมชนเปนศูนยกลาง” ตองทําใหการรวมกลุมรวมพลังดําเนินการ
แกไขปญหาอยางเปนระบบอาศัยความรวมมือจากนักวิชาการและนักพัฒนาจากภายนอกชุมชนและ สุนีย
มัลลิกะมาลย (2545) กลาววา การมีสวนรวมนอกจากจะเปนการรวมรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
พัฒนาและการมีสวนรวมแลว ยังตองมีสวนในการระดมทุนหรือทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในสวนนี้อาจจะ
กอใหเกิดความขัดแยงข้ึนไดในการแยงชิงทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดและการไดรับผลกระทบการกิจกรรม
การพัฒนา ท้ังผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ โดยผลกระทบเชิงลบอาจจําเปนตองไดรับการ
ชดเชย ดวยเหตุนี้จึงสนับสนุนกับคํากลาวในขางตนท่ีวา การมีสวนรวมกอใหเกิดความพึงพอใจกับทุกภาค
สวนในสังคม ชุมชนหรือองคกรและชวยลดความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได
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4. ปจจัยสนับสนุนความสําเร็จ

การวิจัยพบวา ความสําเร็จของการมีสวนรวมแบบพหุภาคีในการปองกันและแกไขปญหาการเลนการ
พนันของเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนองโรง มีปจจัยสนับสนุน ดังนี้ 1) ความสามารถและคุณธรรมของผูนํา
ชุมชน โดยเฉพาะความสามารถในการสรางกระบวนการเรียนรูแกชุมชน ความรับผิดชอบและมีความนาเชื่อถือ
เปนท่ียอมรับ 2) คุณสมบัติของสมาชิกชุมชน เก่ียวกับการใหคุณคาทางสังคม ความตระหนักในการเปนเจาของ
ปาชุมชนและทรัพยากรทองถ่ิน และการเอาใจใสในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 3) ความเขมแข็งของชุมชน ความ
สามัคคีของสมาชิกชุมชนในการรวมกลุม และเสียสละเพ่ือสวนรวม และ 4) การไดรับการสนับสนุนและยอมรับ
จากหนวยงานภายนอก

ตารางท่ี 12 รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันของเด็กและ
เยาวชนชุมชนบานหนองโรง

การมีสวนรวม แนวทางการดําเนินงาน
รูปแบบการทํางาน รูปแบบการทํางานแบบมีสวนรวมและเปนการบูรณาการระหวางศักยภาพและทุนชุมชน

โดยเนนท่ีทุนทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปาชุมชนเปนแกนหลัก ตามดวยทุนวัฒนธรรม
ประเพณีและทุนมนุษย เขากับแนวทางการจัดการสมัยใหมอยางลงตัว

ข้ันตอนการมีสวน-
รวม

ข้ันตอนการมีสวนรวมมี 3 ข้ันตอน คือ 1) การเตรียมความพรอมชุมชนและคนหาภาคี
2) การเสริมสรางศักยภาพชุมชนและพหุภาคี และ 3) การพัฒนาสูความความเขมแข็ง
และเครือขาย

ลักษณะและระดับ
การมีสวนรวม

ลักษณะการมีสวนรวม คือ ชุมชนเปนผูมีบทบาทหลักในทุกข้ันตอนหรือกิจกรรม ชุมชน
เปนเจาของปญหา ผูมีสวนรวมจากภายนอกชุมชนตองเคารพคนในชุมชน ไมกอใหเกิด
ความแตกแยกทางความคิดของคนในชุมชน
ระดับการมีสวนรวม พบวา ชุมชนและภาคีการพัฒนามีสวนรวมทุกระดับ แตจะไม
เทากันในทุกกิจกรรมการขับเคลื่อน เปนไปตามศักยภาพ บทบาทหนาท่ีและความพรอม
ของแตละภาคสวน บุคคลท่ัวไปท่ีไมไดเปนคณะทํางานจะทําหนาท่ีควบคุมผาน
กระบวนการทางสังคม
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ตารางท่ี 12 (ตอ)

การมีสวนรวม แนวทางการดําเนินงาน
พหุภาคี และ
บทบาทท่ี
เหมาะสม

ผูมีสวนรวมในชุมชน ไดแก ผูนําชุมชน คือ นายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล ปลัด อบ.ต. เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล กํานัน
ผูใหญบาน คณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนกลุมอาชีพ ตัวแทนกลุมสตรี ตัวแทนกลุม
เยาวชน ผูอาวุโส ปราชญชาวบานและผูรูของชุมชน ซึ่งถือวาเปนหัวใจหลักของการ
ขับเคลื่อนงานในทุกระดับการมีสวนรวม
ผูมีสวนรวมภายนอกชุมชนหนุนเสริมดานงบประมาณ วิชาการ และนโยบายไดแก
 ภาครัฐ ไดแก เจาหนาท่ีตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรอําเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรีเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุมหิน และหนอง
โรง ตัวแทนจากสํานักงานปาไมจังหวัดกาญจนบุรีพัฒนาการอําเภอพนมทวน มี
บทบาทหลักในการหนุนเสริมดานวิชาการและเชิงนโยบาย

 ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ไดแก บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG) มีบทบาทหลัก
ในการสนับสนุนงบประมาณและสถานท่ีในการดําเนินงาน

 สถาบันการศึกษา ไดแก ตัวแทนครูจากโรงเรียนในพ้ืนท่ี ตัวแทนอาจารยจาก
สถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี มีบทบาทหลักในการสนับสนุนทางวิชาการและใหคําปรึกษา

 สถาบันทางการเงิน ไดแก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ธนาคารออมสิน เปนตน มีบทบาทหลักในการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ

 สถาบันทางศาสนา ไดแก พระ มีบทบาทหลักในการเปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจใน
งานวจิัยนี้มีบทบาทไมชัดเจนนัก

 องคกรอิสระท่ีไมแสวงหากําไร ไดแก เครือขายปาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
เครือขายเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เปนตนมีบทบาทหลักในการสนับสนุนทาง
วิชาการ ใหคําปรึกษาและงบประมาณ
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ตารางท่ี 12 (ตอ)

การมีสวนรวม แนวทางการดําเนินงาน
ปจจัยสนับสนุน ปจจัยภายใน

1.คุณสมบัติของผูนํา
1.1 คุณลักษณะดานคุณธรรมของผูนําไดแก การเปนท่ีพ่ึงใหกับคนในชุมชนนาเคารพ

ศรัทธามีความนาเชื่อถือเสียสละ มีคุณธรรม
1.2 คุณสมบัติดานความสามารถของผูนํา ไดแก กลาตัดสินใจมีความสนใจท่ีจะแกปญหา

ท่ีเกิดข้ึนกระตุนใหชาวบานมีสวนรวมในการแกไขปญหามีศักยภาพในการวิเคราะห
ปญหาและแนวทางแกไขรูจักแหลงขอความชวยเหลือรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
ทํางานอยางซื่อสัตยมีความรับผิดชอบ

2. คุณสมบัติของสมาชิกชุมชน
2.1 การใหคุณคาทางสังคมของสมาชิก ไดแก ใหคุณคาระบบอาวุโสใหความสําคัญกับ

ระบบเครือญาติใหความสําคัญตอสิทธิชุมชนเห็นคุณคาภูมิปญญาทองถ่ิน
2.2 ความตระหนักของสมาชิกไดแก จิตสํานึกรักทองถ่ินภาคภูมิใจในทองถ่ิน ตระหนักถึง

ปญหาหรือการไดรับผลกระทบรวมกัน เห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชน
2.3 ความใสใจในกิจกรรมของชุมชน ไดแก สนใจรับรูขอมูลขาวสารดานตางๆมีความรู

ความเขาใจตอความสําคัญของกิจกรรมตางๆ ท่ีชุมชนจัดข้ึนมีความพรอมในการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชน

3. ความเขมแข็งของชุมชน ไดแก เขารวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบานสามัคคีท้ัง
ในระดับหมูบานและครัวเรือนแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชนของชุมชนประชาคมเพ่ือ
คนหาและแกไขปญหาการจัดกิจกรรมเรียนรูในชุมชนจัดทําแผนชุมชนสมาชิกชุมชนมี
ความรับผิดชอบตอหนาท่ีกรรมการหมูบาน/ชุมชนรับผิดชอบขยันขันแข็ง
ปจจัยภายนอก
การไดรับการสนับสนุนและการยอมรับจากภาครัฐและหนวยงานภายนอกชุมชน
ไดแก ไดรับการสนับสนุนเงินทุนไดรับการสนับสนุนขอมูลขาวสารการไปศึกษาดูงานตาง
ทองถ่ินเขารวมกิจกรรมสาธิต/อบรมไดรับการยอมรับจากหนวยงานภาครัฐไดรับการ
ยอมรับจากชุมชนอ่ืนๆ
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ขอเสนอแนะ

จากขอคนพบในการวิจัย การจัดเวทีนําเสนอผลการศึกษา และรับฟงขอเสนอแนะจากภาคีการพัฒนา
ตางๆ เก่ียวกับรูปแบบการสรางการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในลักษณะพหุภาคี เพ่ือการปองกันและแกไข
ปญหาการเลนการพนันของเด็กและเยาวชนชุมชนบานหนองโรง ความสําเร็จ และขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนจากปจจัย
การหนุนเสริม ผูวิจัยสรุปเปนขอเสนอแนะดังนี้

ขอเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนงานในชุมชน

1. ขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

การจัดกิจกรรมคายเด็กและเยาวชนในงานวิจัยนี้ นอกจากจะทําใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับโทษและพิษภัยของการพนันมากข้ึนแลว ยังชวยยกระดับความตระหนักในหนาท่ีและบทบาทของ
เด็กและเยาวชนตอการพัฒนาชุมชน ในฐานะทรัพยากรมนุษยอันทรงคุณคาของชุมชนอยางเห็นไดชัด
ดังนั้นชุมชนควรสรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน องคการบริหารสวนตําบล โรงเรียน และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยา
เขตกําแพงแสนควรพิจารณาการนําหลักสูตรคายเยาวชนไปใชในการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนในดานอ่ืนๆ อยางตอเนื่อง โดยเนนความสนุกสนาน เปดโอกาสใหเยาวชนแสดงความสามารถ
และความคิดเห็นไดอยางอิสระ สงเสริมการทํางานเปนกลุมเพ่ือใหเกิดความรวมมือและปฏิสัมพันธระหวาง
กัน ท้ังนี้แตละกิจกรรมควรกระตุนใหเด็กและเยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรูท่ีถูกตอง จนสามารถนําไป
พัฒนาทักษะชีวิตของตนเองใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระตุนใหเด็กและเยาวชนรูสึกภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง อยากอยูเปนกําลังในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเองในอนาคต ควรมีการกําหนดเนื้อหาและกิจกรรมใหเหมาะสมกับระยะเวลา การประเมินผล ควร
ประเมินใหครอบคลุมกระบวนการในการจัดกิจกรรมคาย เชน เทคนิควิธีการในการนําเสนอผลงานของ
เยาวชน ผลงานของเยาวชน การทํางานกลุม เปนตน ซึ่งจะชวยใหผูวิจัยไดขอมูลท่ีชัดเจนและสามารถ
นําไปใชในการพัฒนากิจกรรมคายในโอกาสตอไป

2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงาน

จากการจัดเวทีคืนผลการศึกษาและรับฟงขอเสนอแนะจากภาคีท่ีเก่ียวของตอประเด็นการใช
กระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงาน มีขอเสนอแนะตอบทบาทท่ีเหมาะสมของภาคีภายนอก ดังนี้
หนวยงานภายนอกชุมชนควรมีการพัฒนาเทคนิควิธีการสรางการมีสวนรวมท่ีหลากหลายบนฐานคิด การ
เปนผูหนุนเสริมหรือผูสนับสนุนไมใชผูสั่งการ และการเคารพชุมชนและคนในชุมชน และชุมชนเปนเจาของ
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ปญหาและทรัพยากรทองถ่ินโดยกระบวนการมีสวนรวมตองเริ่มจากชุมชนและพัฒนาบนศักยภาพและ
ความพรอมของชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะเก่ียวกับหนวยงานท่ีควรทําหนาท่ีหรือบทบาทหลักในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน ดังนี้ หนวยงานภาครัฐสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนตําบลหนองโรงตอง
แสดงบทบาทหลักในการชักนําใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนในทุกดานๆ เพ่ือสรางภูมิคุมกันไมใหเด็กและเยาวชนบานหนองโรงเขาไปยุง
เก่ียวกับอบายมุขทุกชนิด ผลักดันแผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และสภาเด็กและเยาวชนตําบล
หนองโรงใหมีความชัดเจนในการดําเนินงานและงบประมาณ สวนหนวยงานภาครัฐสวนกลาง ไดแก
สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เปนตน สวนภาคสวนอ่ืนๆ ทางสังคมท่ี
แสดงบทบาทหลักมาอยางตอเนื่อง คือ บริษัท สยามเฟอเรสทรี จํากัด (SCG) สํานักงานปาไมจังหวัด
กาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน และเครือขาย
ปาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ท่ีหนุนเสริมดานวิชาการและงบประมาณ ในการพัฒนาชุมชนหนองโรงมาอยาง
ตอเนื่องโดยชุมชนและภาคีการพัฒนาตองรวมกันคนหาวิธีการท่ีจะนําไปสูการพัฒนาพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนใหมีความเปนรูปธรรม เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุดสรางความตระหนักเก่ียวกับโทษและพิษภัย
ของการพนัน ตระหนักในหนาท่ีและบทบาทของเด็กและเยาวชนตอการพัฒนาชุมชน ท้ังนี้ประโยชนสูงสุด
จะเกิดแกทองถ่ินและชุมชนของตนเองในท่ีสุด

ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป

จากขอคนพบในประเด็นท่ีวาการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสามารถสงเสริม
ใหเกิดนักวิจัยชุมชน นักพัฒนาชุมชน และทําใหสมาชิกในชุมชนมีความเขาใจ และเห็นความสําคัญของการ
ทํางานแบบมีสวนรวม ถือเปนการเริ่มตนท่ีดีในการวางรากฐานการพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม ท่ี
สอดแทรกกระบวนการวิจัยเขาไปดวย ซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพการทํางานของชุมชนใหเปนท่ียอมรับได
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานท่ีทํางานในลักษณะท่ีคลายคลึงกันในพ้ืนท่ีควรมีการวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีชุมชนบานหนองโรงอยางตอเนื่อง เพ่ือใหพ้ืนท่ี และกลุมเปาหมายท่ีผานกระบวนการพัฒนาในระยะ
เริ่มแรกสามารถดําเนินการตอไปไดเองอยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ควรมีการขยายผลในเชิงกระบวนการ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการวิจัยทองถ่ินใหกวางขวาง
มากข้ึน และการครอบคลุมความตองการและสอดคลองกับปญหาของชุมชน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ใหชุมชนเปนแกนหลักภายใตการหนุนเสริมของนักวิชาการ และหนวยงาน
ภาครัฐ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันทางวิชาการใหกับงานวิจัยทองถ่ิน เพราะงานวิจัยทองถ่ินนั้นเปรียบเสมือน
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การติดอาวุธทางปญญาใหแกชุมชน รูจักการวิเคราะหศักยภาพ และแกไขปญหาของชุมชนเอง และผลของ
การวิจัยนั้นนํามาซึ่ งแนวทางการพัฒนาชุมชนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ เนื่องการ
กระบวนการวิจัยเปนการสงเสริมการเรียนรูของทุกคน การเรียนรูตลอดชีวิต และการเรียนรูเก่ียวกับชีวิต
ความเปนอยูของตนเอง

ขอเสนอแนะในการปรับใชขยายผล

จากผลการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนงานการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและ
เยาวชนชุมชนบานหนองโรง ผูวิจัยไดสังเคราะหเปนตัวอยางรูปแบบการสรางการมีสวนรวมแบบพหุภาคี
เพ่ือการขับเคลื่อนงานการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน สําหรับการนํารูปแบบ
ดังกลาวไปปรับใช อาจจะมีขอจํากัดบางประการ เนื่องจากผลการวิจัยมาจากกรณีศึกษาท่ีผูวิจัยเลือกพ้ืนท่ี
อยางเจาะจงกลาวคือ เปนพ้ืนท่ีมีประสบการณการเริ่มตนการทํางานแบบมีสวนรวมมาบางแลว และเปน
พ้ืนท่ีท่ีเคยประสบความสําเร็จในการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาในอดีต อีกท้ังยังมีปจจัยทางบริบทดานสังคม
และวัฒนธรรมท่ีเอ้ืออํานวย ดังนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับใช ดังนี้

การปรับใช-ขยายผล ควรพิจารณาเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีบริบทใกลเคียงกับชุมชนบานหนองโรง คือ ระดับ
ความรุนแรงของปญหายังไมมากนัก คนในชุมชนเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชน พรอมเปดโอกาสให
เด็กและเยาวชนเขามาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน ไมมองวาเด็กและเยาวชนเปนปญหาเปนภาระท่ี
คนในชุมชนตองรับผิดชอบ อีกท้ังเปนชุมชนท่ีอยูใกลกระแสการพัฒนาและไดรับผลกระทบจากภายนอก
คอนขางเร็วแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนคือ การดําเนินการเอง
โดยชุมชนดวยศักยภาพและทุนทางสังคมท่ีโดดเดนของชุมชน และการหนุนเสริมวิทยาการใหมจาก
หนวยงานภายนอก โดยมีขอควรคํานึงถึง คือ ศักยภาพของผูนําชุมชน ความเขมแข็งของสมาชิกชุมชน
ความสอดคลองกับทุนทางสังคม และการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน พ้ืนท่ีท่ีจะนํารูปแบบไปปรับใช ผูนํา
ชุมชนตองมีศักยภาพในการหลอมรวมสมาชิกชุมชนใหเขามามีสวนรวม ยอมรับขอจํากัด และขอเสนอแนะ
จากภายนอกชุมชน ชุมชนตองมีทุนทางสังคม เดนของชุมชนท่ีสมาชิกในชุมชนยึดถือปฏิบัติรวมกันมา ซึ่งจะ
เปนการงายตอการรวมคนเขามารวมทํางานเพ่ือชุมชน

ขอคนพบและขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ประมวลเปนรูปแบบกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนแบบพหุภาคีเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชนดังภาพท่ี 63
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ภาพท่ี 63 รูปแบบการมีสวนรวมแบบพหุภาคีเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน

การพนันใน
เด็กและเยาวชน

ความรวมมือแบบพหุภาคี
ชุมชนภาครัฐ นักวิจัย

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
อื่นๆ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม

แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

แบบมีสวนรวม

การขับเคลื่อนงานแบบมีสวนรวม

เด็กเยาวชนและคนในชุมชนมีความรู ทักษะ ความตระหนัก และเกิดกระบวนการเรียนรูในการปองกัน
และแกไขปญหาการเลนพนันแบบมีสวนรวม

ปจจัยภายใน : ศักยภาพและ
บทบาทผูนํา ความเขมแข็งของ
ชุ ม ช น / อ ง ค ก ร ชุ ม ช น
คุณลักษณะสมาชิกชุมชน

ปจจัยภายนอก: การไดรับการ
สนับสนุน และการยอมรับจาก
หนวยงานภายนอก และชุมชน
อ่ืนๆ

ทุนทางสังคม: ทุน
ทรัพยากร และ
ศักยภาพชุมชน

การเรียนรู กฎหมาย
และวิธีการจัดการ

สมัยใหม

เตรียมชุมชน

คนหาปญหา ความตองการ

ประเมินศักยภาพชุมชน หาภาคี

วางแผนการดาํเนินงาน

ลงมือปฏบิัต ิขบัเคลื่อนงาน

ประเมินและติดตามผล

การวิจัยเพื่อพัฒนาในพื้นที่ชุมชนบานหนองโรงอยาง
ตอเนื่อง การขยายผลเชิงกระบวนการ ภาครัฐควรให
การสนับสนุน และการใหความสําคัญกับภาค
ประชาชน ยกระดับการทํางานของภาคประชาชน

การสืบสานงานเยาวชนอยางตอเนื่อง สรางบทบาทมี่
เหมาะสมแกเด็กและเยาวชน การใชกระบวนมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน ผานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ผลักดันสูแผนพัฒนาระดับตําบล

เตรียมความพรอมชมุชน คนหาภาคี เสริมสรางศักยภาพชุมชนและพหุภาคี พัฒนาสูความเขมแขง็และเครือขาย

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

เคร่ืองมือวิจัย

แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง
แบบวัดระดับทัศนคติตอการเลนการพนันและพฤติกรรมการเลนการพนัน
แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจโทษและผลกระทบของการเลนการพนัน

แบบสอบถามความพึงพอใจของเยาวชนท่ีมีตอกิจกรรมการ
โครงการ

“คายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน”
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.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
18. ในชุมชนของทานมีปญหาดานใดบางท่ีมีผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน และนาจะมี
สาเหตุมาจากอะไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
19. ทานมีความคิดเห็นวาเด็กและเยาวชนควรมีบทบาทอยางไรในชุมชน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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20. ชุมชนของทานมีปญหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชนอะไรบาง และปญหาใดท่ีทานคิดวาสําคัญท่ีสุดท่ีชุมชน
ควรเรงดําเนินปองกันและแกไขกอนเปนลําดับแรก
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
21. ปญหาดังกลาวมีผลกระทบอยางไรท้ังตอตัวเด็กและเยาวชนเอง ตอวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน
และนาจะมีสาเหตุมาจากอะไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
22. ท่ีผานมาชุมชนไดมีความพยายามในการแกไขปญหาหรือไม อยางไร และผลการแกไขเปนอยางไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
23. ตัวทานเองมีบทบาทอะไรบางในชุมชน และเขาไปมีบทบาทนั้นไดอยางไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
24. หากตองการแกไขปญหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชนอยางจริงจังและยั่งยืน ทานคิดวาควรมีแนวทาง
อยางไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
25. ในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชน ทานคิดวาชุมชนของทานมีศักยภาพ
เพียงพอหรือไม อยางไร และใครหรือหนวยงานใดควรเขามามีสวนเก่ียวของบาง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ขอบคุณครับ
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แบบสอบถาม
เรื่อง ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลนการพนันของเด็กและเยาวชน

-------------------------------------------------
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ในชองหนาขอความท่ีตรงกับขอมูลของทานมากท่ีสุด
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

1. เพศ
 ชาย  หญิง

2. อายุ..............ป
3. ระดับการศึกษา

 มัธยมศึกษาปท่ี 1  มัธยมศึกษาปท่ี 2
 มัธยมศึกษาปท่ี 3  มัธยมศึกษาปท่ี 4/ ปวช.1
 มัธยมศึกษาปท่ี 5/ ปวช.2  มัธยมศึกษาปท่ี 6/ ปวช.3
 ไมไดศึกษา

4. หมูบานท่ีพักอาศัย หมูท่ี..................................
5. รายได/คาขนม (บาทตอวัน).................................. บาท
6. แหลงรายได

 พอ-แม หรือผูปกครอง  ทํางานพิเศษ

7. สมาชิกในครอบครัวของทานเลนการพนันหรือไม อยางไร
7.1 พอ-แม
 เลนพนันบอยครั้ง
 เลนพนันนานๆครั้ง
 ไมเคยเลน
7.2 พ่ีนอง
 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/กีฬาประเภทอ่ืน
 ไมเคย
 เคยเลนแตเลิกแลว
 ยังเลนอยู

9.5 พนันเกมตู
 ไมเคย
 เคยเลนแตเลิกแลว
 ยังเลนอยู

9.6 อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................
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10. ทานสนใจฟุตบอลอยางไร
 สนใจมาก (เลนหรือติดตามชมฟุตบอลเปนประจํา)
 สนใจ (ติดตามชมฟุตบอลเฉพาะนัดท่ีนาสนใจ)
 ไมสนใจ (ไมเคยติดตามชมการแขงขันฟุตบอล)

11. ทานติดตามการแขงขันฟุตบอลอยางไร
 ติดตามการแขงขันฟุตบอลทุกลีก ทุกประเทศ
 ติดตามการแขงขันฟุตบอลเฉพาะคูท่ีมีการถายทอดสด
 ติดตามการแขงขันฟุตบอลเฉพาะคูท่ีสนใจ
 ไมติดตามการแขงขันฟุตบอล

12. ทานมีความชื่นชอบตอทีมฟุตบอลท่ีมีการแขงขันหรือไม
12.1 มีทีมฟุตบอลท่ีชื่อชอบ
 มี
 ไมมี
12.2 มีผูจัดการทีมฟุตบอลท่ีชื่นชอบ
 มี
 ไมมี
12.3 มีดาราฟุตบอลท่ีชื่นชอบ
 มี
 ไมมี
13. ทานรูจักการพนันฟุตบอลหรือไม
 รูจักและเคยเลนพนัน
 รูจักแตไมไดเลนพนัน
 ไมรูจัก

14. ทานมีเพ่ือนท่ีเลนการพนันฟุตบอลหรือไม
 มี
 ไมมี
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15. สวนมากทานมีกิจกรรมรวมกับกลุมเพ่ือนท่ีเลนพนันฟุตบอล
 ใช
 ไมใช

16. ทานไดติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับการแขงขันฟุตบอลจากสื่อตางๆ ตอไปนี้มากนอยเพียงใด
และใหทานจัดลําดับความสําคัญของสื่อนั้น (เรียงลําดับ 1-5 โดยลําดับ 1- สําคัญมากท่ีสุด ลําดับ
2,3,4 สําคัญรองลงมา และลําดับ 5- สําคัญนอยท่ีสุด)

หนังสือพิมพ ลําดับความสําคัญ...................................
 ติดตาม
 ไมติดตาม

โทรทัศน ลําดับความสําคัญ........................................
 ติดตาม
 ไมติดตาม

อินเตอรเน็ต ( facebook, line, instagram, twister) ลําดับความสําคัญ.........................
 ติดตาม
 ไมติดตาม

เพ่ือน ลําดับความสําคัญ............................................
 ติดตาม
 ไมติดตาม

วิทยุ ลําดับความสําคัญ.............................................
 ติดตาม
 ไมติดตาม
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ตอนท่ี 2 แบบวัดทัศนคติตอการพนัน
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความรูสึกของทานเพียงชองเดียว และกรุณา
ตอบใหครบทุกขอ
เกณฑการตอบมีดังนี้
5 เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ถาทานมีความรูสึกคลอยตามขอความนั้นโดยสิ้นเชิง
4 เห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นสวนมากตรงกับความรูสึกของทาน
3 ไมแนใจ หมายถึง ยังตัดสินใจไมไดวาขอความนั้นตรงหรือไมตรงกับ ความรูสึกของทานเพียงใด
2 ไมเห็นดวย หมายถึง ทานมีความรูสึกขัดแยงกับขอความนั้นเล็กนอย
1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานมีความรูสึกขัดแยงกับขอความนั้นโดยสิ้นเชิง
ขอท่ี ขอความ ระดับ

5 4 3 2 1

เห็น
ดว

ยอ
ยา

งยิ่
ง

เห็น
ดว

ย

ไม
แน

ใจ

ไม
เห็น

ดว
ย

ไม
เห็น

ดว
ยอ

ยา
งยิ่

ง

1. การพนันทําใหทานมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน
2. การเลนการพนันทําใหไมคอยมีคนใหความเคารพนับ

ถือ
3. การพนันทําใหคนขาดความรับผิดชอบ
4. การพนันทําใหไดรับการยกยองนับถือจากเพ่ือนหรือ

คนใกลชิด และสรางจุดเดนใหกับตนเอง
5. การพนันทําใหเขาสังคมไดงายข้ึน
6. คนท่ีเลนการพนันมีปญหาเรื่องเงินไมพอใชเปนประจํา
7. การพนันเปนกิจกรรมท่ีสังคมรังเกียจ
8. การพนันชวยผอนคลายจากความเครียด
9. การพนันเปนกิจกรรมทางกีฬาและนันทนาการอีก

ลักษณะหนึ่งไมเปนการกระทําผิด
10. การพนันทําใหมีความกลามากข้ึน
11. การพนันทําใหสุขภาพจิต และสุขภาพรางกายแยลง
12. การพนันทําใหรูสึกวาไมตกยุคหรือเชย
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ตอนท่ี 3 แบบสํารวจพฤติกรรม การเลนพนันของเด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรง
คําช้ีแจง แบบสอบถามสําหรับผูท่ีมีประสบการณการเลนพนันเทานั้น
โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน และเติมขอความตามความเปนจริงเก่ียวกับตัวทาน

1. ทานรูจักการพนัน ท้ังพนันฟุตบอล หวย ไพ เกมตู จากไหน [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 เพ่ือนคนรูจัก  ญาติพ่ีนองคนในครอบครัว
 สื่อมวลชน  อ่ืนๆ (โปรดระบุ...................................................................)

2. ทานเริ่มเลนพนันครั้งแรกเม่ืออายุ...................ป

3. ทานเลนการพนันมาแลวก่ีป.....................ป

4. ทานเริ่มเลนพนันเพราะ [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 เลนตามเพ่ือน  อยากลองเสี่ยงโชค
 หารายไดพิเศษ  เพ่ือความสนุกสนานในการเชียรฟุตบอล
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ...............)

5. ทานเคยเลิกเลนการพนันหรือไมอยางไร ดวยเหตุใด
 เคยเลิกเลนแลว ปจจุบันเลนนานๆ ครั้งเพราะ...........................................................................
 เคยเลิกเลนแลว แตปจจุบันเลนเปนประจําเพราะ.......................................................................
 ไมเคยกดเลิกเลน เพราะ............................................................................................................

6. เหตุผลท่ีทานเลนพนันในปจจุบัน [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 คาดหวังวาจะมีรายไดเพ่ิมจากการชนะพนัน
 ตองการความสนุกสนานตื่นเตนเราใจในการเชียรการแขงขันหรือลุนรางวัล
 ทําตามสมัยนิยม
 ตองการเขาสังคมกลุมเพ่ือน
 ตองการไดรับการยกยองนับถือจากเพ่ือนฝูงและคนใกลชิด
 เห็นวาเปนเกมกีฬาไมเปนการกระทําผิดท่ีรายแรง
 ตองการระบายความรูสึกท่ีซอนเรนในจิตใจ
 การพนันทุกชนิด โดยเฉพาะฟุตบอลเลนงาย เขาใจงาย ยากตอการถูกโกง
 มีหนทางในการชนะ พนันไดงายสามารถวิเคราะหผลการแขงขันลวงหนาจากขอมูลขาวสารท่ีมี
การนําเสนอผานทางสื่อทุกรูปแบบ
 อ่ืนๆ ระบ.ุ...............................................................
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คําถามในสวนนี้เจาะลึกเฉพาะการเลนพนันฟุตบอล
6. ฟุตบอลท่ีมีการถายทอดสดทีผลตอการเลนพนันฟุตบอลหรือไม
 มีผล เพราะ……………………………………………………………………………………………………………
 ไมมีผล

8. ทานมีทีมฟุตบอลท่ีชื่นชอบหรือไม และมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลหรือไม
 มีทีมท่ีชื่นชอบ มีผลตอการเลนพนันฟุตบอล
 มีทีมท่ีชื่นชอบ/ไมมีผลตอการเลนพนันฟุตบอล
 ไมมีทีมท่ีชื่นชอบ

9. ทานมีดาราฟุตบอลท่ีชื่อชอบหรือไม และมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลหรือไม
 มีดาราท่ีชื่นชอบ/มีผลตอการเลนพนันฟุตบอล
 มีดาราท่ีชื่นชอบ/ไมมีผลตอการเลนพนันฟุตบอล
 ไมมีดาราท่ีชื่นชอบ

10. ทานมีผูจัดการทีมฟุตบอลท่ีชื่นชอบหรือไม และมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลหรือไม
 มีผูจัดการทีมท่ีชื่นชอบ/มีผลตอการเลนพนันฟุตบอล
 มีผูจัดการทีมท่ีชื่นชอบ/ไมมีผลตอการเลนพนันฟุตบอล
 ไมมีผูจัดการทีมท่ีชื่นชอบ

11. ทานชอบเลนพนันฟุตบอลระดับใด [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 ระดับสโมสร ตางประเทศ  ระดับนานาชาติ
 ระดับสโมสรภายในประเทศ

12. ท่ีมาของเงินท่ีเลนการพนันฟุตบอลของทาน [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 เงินจากพอ/แม ใหประจําเดือน  เงินสะสม
 รายไดจากการทํางานประจํา  รายไดพิเศษ
 อ่ืนๆ ระบ.ุ................................

13. ทานเลนพนันฟุตบอลก่ีครั้ง/สัปดาห..........................ครั้ง/สัปดาห

14. ในการเลนพนัน 1 ครั้ง ทานเลนพนันครั้งละก่ีคู..............................คู

15. จํานวนเงินท่ีทานเลนพนันฟุตบอลตอครั้งโดยเฉลี่ย..............................บาท
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16. วิธีการจายเงินพนันฟุตบอลของทาน [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 เงินสด  โอนเงิน
 บัตรเครดิต  อ่ืนๆ.........................

17. ข้ันตอนการจายเงินพนันฟุตบอลของทาน [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 กอนแขง  หลังแขง
 ไมแนนอน

18. ถาแพพนันแลวเงินไมพอจาย ทานจะทําอยางไร [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 ยืมเพ่ือน  ผอนชําระ
 ไมจาย  อ่ืนๆ.........................

19. ทานเขาถึงกับผูท่ีรับพนันฟุตบอลหรือโตะบอลอยางไร [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 ดวยตนเอง  ฝากเพ่ือน
 โทรศัพท  อินเตอรเน็ต
 อ่ืนๆ ระบ.ุ.........................

20. ทานทราบอัตราตอรองท่ีใชในการแทงพนันจากแหลงใด [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 เพ่ือน  หนังสือพิมพ
 โทรทัศน/วิทยุ  อินเตอรเน็ต
 อ่ืนๆ ระบ.ุ.........................

21. แหลงขอมูลท่ีทานใชสําหรับการตัดสินใจในการเลนพนัน [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 หนังสือพิมพท่ัวไป  หนังสือพิมพรายวัน
 รายการโทรทัศน/วิทยุ  อินเตอรเน็ต
 อ่ืนๆ ระบ.ุ.........................

22. ตั้งแตเลนพนันฟุตบอล หรือการพนันอ่ืนๆ ทานไดหรือเสียมากกวา
 ได  เสีย  ไมแนใจ

23. เงินทีไดจากการเลนพนันฟุตบอลใชทําอะไร [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]
 เก็บออมไว  ใชจายในสิ่งท่ีจําเปน
 ใชจายโดยไมไดคํานึง  อ่ืนๆ.........................

24. ทานเคยถูกโกงเงินพนันจากการเลนการพนันฟุตบอลหรือการพนันอ่ืนๆ หรือไม
 เคย  ไมเคย
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25. ทานเคยถูกจับกุมในความผิดเก่ียวกับการเลนพนันฟุตบอลหรือการพนันอ่ืนๆ มากอนหรือไม
 เคย  ไมเคย

26. ทานเคยไดรับการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดา ผูปกครอง ครูอาจารยเก่ียวกับการพนันวาเปน
สิ่งผิดกฎหมายและศีลธรรมหรือไม
 เคย  ไมเคย

27. ทานตองการจะเลิกเลนพนันฟุตบอลหรือการพนันอ่ืนๆ หรือไม
 ตองการ  ไมตองการ
เพราะเหตุใด...........................................................................................................
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แบบทดสอบเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการเลนการพนัน

คําชี้แจง จงเขียนเครื่องหมาย X ทับขอท่ีนักเรียนคิดวาถูกตองท่ีสุด

1. การพนัน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2543 หมายถึงอะไร
ก    การเลนเสี่ยงโชคหรือใชฝมือโดยการวางเงินหรือสิ่งของเปนเดิมพัน
ข    การวางแผนท่ีมีการวางเงินหรือสิ่งของเปนเดิมพัน
ค    การเลนเอาเงินหรือสิ่งอ่ืนใดโดยอาศัยความฉลาดหรือความชํานาญ เลหเหลี่ยม
ง การกีฬาชนิดหนึ่งท่ีมีการเลนเปนหมูคณะเพ่ือการผอนคลาย

2. การพนัน ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มีก่ีประเภท
ก 2 ประเภท
ข 3 ประเภท
ค 4 ประเภท
ง 5 ประเภท

3. ประเทศไทย เริ่มมีกฎหมายเก่ียวกับการพนัน ข้ึนบังคับใชครั้งแรก ตั้งแตวันท่ีเทาใด
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     ความเสือ่มในทรัพย
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6. ทรัพยสินชนิดใดท่ีกลาวตอไปนี้ ไมใช เครื่องมือในการใชเลนการพนัน ตามพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช 2478

ก    เสื่อท่ีใชปูรองการเลน
ข    สรอยคอท่ีผูเลนใชในการพนัน
ค    โตะบิลเลียดไฟฟา
ง     โทรทัศนท่ีพนันการชกมวย

7. ขอใด เปนท่ีมาของการติดการพนัน
ก    เห็นคนในครอบครัวเลน
ข    การชักจูงจากเพ่ือน
ค    อยูในชุมชนท่ีมีการเลนพนัน
ง     ถูกทุกขอ

8. ขอใด ไมใช สาเหตุเปนจูงใจของการเลนการพนัน
ก    เพ่ือความบันเทิง
ข    เสี่ยงโชค
ค    หวังจะขยับฐานะ
ง     สรางความสามัคคี

9. การเปดบอนภายในประเทศ ผูฝาฝนมีโทษจําคุกต่ําสุดไมเกิดก่ีเดือน
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 เปนท่ีรังเกลียด
ข ถูกขับไลออกจากชุมชน
ค    เสียคาปรับ รับโทษจําคุก
ง ครอบครัวมีปญหาแตกแยก
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12. ขอใดคือผลเสียของการพนัน
ก    ทําใหเสียทรัพย เปนหนี้
ข เปนท่ีรักของเพ่ือนฝูง
ค    เหงา เครียด โมโหราย
ง สุขภาพทรุดโทรม

13. การพนันผิดศีลขอใด
ก    ขอ 5
ข    ขอ 4
ค    ขอ 3
ง     ขอ 2

14. ขอใดเปนสถานท่ีท่ีมีการพนัน
ก    โรงเรียน
ข วัด
ค    คาสิโน
ง สถานีตํารวจ

15. เม่ือโดนตํารวจจับจากการเลนการพนันจะไดรับโทษใดบาง
ก    จําคุก
ข เสียคาปรับ
ค    ท้ังจําท้ังปรับ
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. ปญหาครอบครัวท่ีเกิดจากการเลนการพนันคืออะไร
ก    มีปญหาทางการเงิน
ข    ติดคุก
ค ผิดกฎหมาย
ง ครอบครัวอบอุน

19. พฤติกรรมของผูติดการพนันคือขอใด
ก    มีฐานะร่ํารวย
ข ชอบเสี่ยงโชคทาทาย
ค    ขยันทํางาน
ง โอบออมอารีมีน้ําใจ

20. ในประเทศไทยสัตวชนิดใดมักถูกใชเพ่ือการพนัน
ก    สุนัข แมว
ข หมู ชาง
ค    วัว ไก
ง หมี เสือ
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แบบสอบถามวัดความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมคายเยาวชน
-------------------------------------------------------------------------------------

คําช้ีแจง
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมคายเยาวชน นั้นแบงออกเปน 3 สวนดวยกัน ดังนี้

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมคายเยาวชน
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ

การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูจัดกิจกรรมคายเยาวชนจะนํามาวิเคราะหเพ่ือความสมบูรณของ
กิจกรรมคายเยาวชนโดยจะนําไปใชประโยชนทางการศึกษาและการจัดกิจกรรมเทานั้น และขอรับรองวา
ขอมูลท่ีทานตอบในแบบสอบถามจะถือเปนความลับและนําเสนอขอมูลเปนภาพรวม ผูจัดกิจกรรมคาย
เยาวชนหวังเปนอยางยิ่งในการไดรับความรวมมือตอบคําถามท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด และ
ผูจัดกิจกรรมคายเยาวชนขอขอบคุณทานมา ณ โอกาสนี้ดวย

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ในชองหนาขอความท่ีตรงกับขอมูลของทานมากท่ีสุด
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

1. เพศ
 ชาย  หญิง

2. อายุ..............ป
3. ระดับการศึกษา

 มัธยมศึกษาปท่ี 1  มัธยมศึกษาปท่ี 2
 มัธยมศึกษาปท่ี 3  มัธยมศึกษาปท่ี 4/ ปวช.1
 มัธยมศึกษาปท่ี 5/ ปวช.2  มัธยมศึกษาปท่ี 6/ ปวช.3
 ไมไดศึกษา
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ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมคายเยาวชน
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย() ในชองท่ีตรงกับความพึงพอใจของทาน

หัวขอ ระดับความพึงพอใจ
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก
(4)

ปา
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

ดานความพึงพอใจดานความรูและกิจกรรม
1. รูปแบบการจัดกิจกรรมและหลักสูตรเก่ียวกับคายเยาวชนมีความ
เหมาะสม
2. กิจกรรมคายเยาวชนมีบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรู
3. กิจกรรมคายเยาวชนมีเนื้อหาครบถวน
4. เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ
5. เนื้อหากและกิจกรรมารเรียนรูสามารถเขาใจไดโดยงาย
6. เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลาย
7. ขาพเจาไดรับความรูและทักษะจากการเขารวมกิจกรรมคายเยาวชน
8. การเรียนรูดานทักษะในกิจกรรมคายเยาวชนสามารถปฏิบัติตามไดงาย
9. เนื้อหาการเรียนรูในกิจกรรมคายเยาวชนมีความสอดคลองกับเนื้อหาการ
เรียนการสอนในหองเรียนและชีวิตประจําวัน
10. เนื้อหาการเรียนรูในกิจกรรมคายเยาวชนสงเสริมการมีสวนรวม
ดานการนําไปประยุกตใช
1. ขาพเจาสามารถนําความรูท่ีไดรับจากกิจกรรมนี้ไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได
2.ขาพเจาสามารถนําความรูและทักษะท่ีไดรับจากกิจกรรมคายเยาวชนไป
ประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได
3. ขาพเจาสามารถนําความรูจากกิจกรรมคายเยาวชนไปใชประโยชนในการ
เรียนได
4. ขาพเจาสามารถนําทักษะจากกิจกรรมคายเยาวชนไปใชประโยชนในการ
เรียนได
5. ขาพเจาสามารถนําวิธีการถายทอดความรูของวิทยากรไปใชเปนแบบอยาง
สําหรับจัดกิจกรรมของขาพเจาได
6. ขาพเจาสามารถนํารูปแบบกิจกรรมคายเยาวชนไปใชเปนแบบอยาง
สําหรับจัดกิจกรรมของขาพเจาได
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7. ขาพเจาสามารถสรางการมีสวนรวมระหวางเพ่ือนขาพเจาในการเรียนได
8. ขาพเจาสามารถสรางการมีสวนรวมระหวางเพ่ือนขาพเจาในการทํางานท่ี
อาจารยมอบหมายได
9. ขาพเจาสามารถสรางการมีสวนรวมระหวางเพ่ือนขาพเจาในกิจกรรมของ
โรงเรียนได
10. ขาพเจาสามารถนําความรูและทักษะท่ีไดจากกิจกรรมคายเยาวชน
สามารถประยุกตใชเพ่ือพัฒนาชุมชนของขาพเจาได
ดานเจตคติ
1. ขาพเจาคิดวากิจกรรมคายเยาวชนเปนกิจกรรมท่ีดี

2. ขาพเจาคิดวากิจกรรมคายเยาวชนเปนกิจกรรมท่ีมีประโยชน
3. ขาพเจาคิดวากิจกรรมคายเยาวชนเปนกิจกรรมท่ีสนุกสนาน
4. ขาพเจาคิดวากิจกรรมคายเยาวชนเปนกิจกรรมท่ีมีความนาสนใจ
5. ขาพเจาเต็มใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมคายเยาวชน
6. ขาพเจาคิดวาจะชักชวนเพ่ือนๆเขารวมกิจกรรมคายเยาวชนในครั้งตอไป
7. ขาพเจาคิดวาจะเขารวมกิจกรรมคายเยาวชนในครั้งตอไป
8. ขาพเจาคิดวาการประชาสัมพันธกิจกรรมคายเยาวชนมีความเหมาะสม
9. ขาพเจาคิดวาตนเองไดมีสวนรวมในกิจกรรมคายเยาวชน
10. ขาพเจาคิดวากิจกรรมคายเยาวชนสรางการมีสวนรวมระหวางขาพเจา
และเพ่ือนของขาพเจา
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ดานการบริหารจัดการ
1. รูปแบบการจัดกิจกรรมกิจกรรมคายเยาวชนมี
ความเหมาะสม
2. ระยะเวลาท่ีใชในการจัดกิจกรรมคายเยาวชนมี
ความเหมาะสม
3. วิทยากรท่ีมาบรรยายมีความเหมาะสม
4. สถานท่ีจัดกิจกรรมคายเยาวชนมีความ
เหมาะสม
5. สื่ออุปกรณในการจัดกิจกรรมคายเยาวชนมี
ความเหมาะสม
6. การประชาสัมพันธกิจกรรมคายเยาวชนมีความ
เหมาะสม
7. อาหารในกิจกรรมคายเยาวชนมีความ
เหมาะสม
8. การลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมคายเยาวชนมี
ความเหมาะสม
9. การอํานวยความสะดวกของกิจกรรมคาย
เยาวชนมีความเหมาะสม
10. ขาพเจามีความความพึงพอใจในกิจกรรมคาย
เยาวชน

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ
1. สิ่งท่ีประทับใจท่ีสุดเม่ือไดเขารวมกิจกรรมคาเยาวชน

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
2. หากมีเพ่ือนหรือคนมาชวนใหเลนการพนันทาจะทําอยางไร

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
3. เม่ือถูกชวนใหรวมกิจกรรมตอตานการเลนการพนันทานจะเขารวมหรือไม

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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โครงการ
“คายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนัน”

หลักการและเหตุผล
จากการรายงานสถานะดานสังคมของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี 12 พบวา วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ข้ึน คนในสังคมใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว
และขาดความรับผิดชอบ กรอปกับความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การขยายตัวของเครือขายทางสังคม
ออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเสี่ยง โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคของคน (คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2558: 6-14) ปญหาหนึ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เก่ียวกับการเสื่อมถอยของวัฒนธรรมอันดีงาม ความกาวหนาของการติดตอสื่อสาร
และการขยายตัวของเครือขายสังคมออนไลน คือ ปญหาการเลนพนันในกลุมเด็กและเยาวชน และ
การศึกษาของมธุรดา สุวรรณโพธิ์ (2557) พบวา สาเหตุท่ีวัยรุนติดการพนันไดงายมี 4 ประการ ดังนี้ 1) สื่อ
อินเตอรเนตออนไลน มีการโฆษณามากมายบนโลกอินเตอรเนต สามารถเขาไปใชบริการไดอยางงายดาย 2)
เพ่ือนแนะนําใหเลน และวัยรุนมีแนวคิดลองเลนดูดีกวา 3) รอนเงิน หรือมีความตองการวัตถุตามสมัยนิยม
สูง และ 4) ปญหาครอบครัว นอกจากนี้ยังพบวา เยาวชนสวนใหญท่ีเลนการพนันอยูในสภาพแวดลอมท่ีเต็ม
ไปดวยการพนัน เชน รานสนุกเกอรใกลบาน ท่ีมักมีตูมาอยูดวยเสมอ รานสะดวกซื้อมักมีนิตยสารฟุตบอลท่ี
มีอัตราแตมตอสําหรับเลนพนันฟุตบอล ตามมหาวิทยาลัยมีโตะบอลตั้งอยูรอบๆ มีเด็กเดินโพยบอลไปชวน
เลนพนันถึงในมหาวิทยาลัย

การพนันสงผลกระทบตอพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะดาน
สมอง งานวิจัยดานการแพทยระบุชัดเจนวาการพนันเปนเกมท่ีสามารถทําลายสมองของเด็กและเยาวชนได
อยางถาวร องคการอนามัยโลกกําหนดใหพฤติกรรมติดการพนันเปนความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง เรียกวา
Pathological Gambling หรือ โรคติดพนัน ซึ่งผูเลนการพนันจะมีความทุกขจากการเลนพนัน แตก็หยุด
ไมไดยังคงตองเลนตอไปนอกจากนี้พบวา เยาวชนท่ีติดการพนันยังทําสิ่งท่ีไมเหมาะสมและผิดกฎหมาย ดังนี้
ปลนชิงทรัพย รอยละ 60 ทํารายคนใกลชิด รอยละ 12 ขายทรัพยสินใชหนี้ รอยละ 9 ขายบริการทางเพศ
รอยละ 7 พยายามฆาตัวตาย รอยละ 6 และคายาเสพติด รอยละ 5 ตามลําดับ (มธุรดา สุวรรณโพธิ์, 2557)

จากท่ีกลาวขางตน สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
และการสื่อสาร ท่ีสงผลใหเกิดการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วผานทางโลกเสมือนจริงทําใหผูคน
มีความรูมากข้ึน เกิดเครือขายทางสังคมในโลกเสมือนจริงซึ่งมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตมากข้ึนทุกขณะ
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จะมีการเรียนรูผานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและการสื่อสารไดอยางสะดวกรวดเร็ว
ทุกท่ีทุกเวลา สําหรับคนท่ีไมมีภูมิคุมกันและไมสามารถเลือกสิ่งดีๆ ไดดวยตนเอง จะเปนกลุมท่ีตกอยูใน
ภาวะเสี่ยง ขาดการกลั่นกรองในการเลือกรับและนําไปปฏิบัติและถูกชักนําเขาสูวงจรการพนันใน
หลากหลายรูปแบบ เชน การพนันฟุตบอลออนไลน
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ชุมชนหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนชุมชนท่ีตั้งอยูเสนทางการขยายตัวของ
ธุรกิจทองเท่ียวและบริการเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ท่ีสําคัญ อีกท้ังยังเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการคอนขางมาก จึงจําเปนตองมี
การวางแผนการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันในเยาวชนซึ่งเปนผลพวงท่ีตามมาของการพัฒนาและ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีขาดความสมดุล โดยเฉพาะการอาศัยศักยภาพของชุมชนใน
พ้ืนท่ีดังกลาว ซึ่งศักยภาพของชุมชนสะทอนใหเห็นในรูปแบบของ ทุนทางสังคม (Social Capital) หรือ
ทุนชุมชนจากการจัดเวทีคนหาปญหาและความตองการในการแกไขปญหาของชุมชนเบื้องตนกับแกนนํา
ชุมชน พบวา ปญหาหนึ่งท่ีชุมชนเห็นวาเปนปญหาท่ีสําคัญ และสรางผลกระทบโดยรวมตอภาพลักษณและ
การพัฒนาชุมชน คือ ปญหาเยาวชนบางสวนในชุมชนเลนการพนัน ไดแก การพนันฟุตบอลผานเวปไซต
ออนไลน และการพนันหวยใตดิน ซึ่งกําลังทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ เนื่องมาจากผูปกครองไมสามารถ
ตรวจสอบได จากการวิเคราะหชุมชนเบื้องตน พบวา ชุมชนยังมีแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา
ดังกลาวรวมกันอยางไมเปนระบบ โดยจะเปนลักษณะท่ีตางครอบครัวตางดูแลกันเอง ท้ังนี้เม่ือพิจารณาถึง
ศักยภาพชุมชนท่ีจะสามารถนํามาบูรณาการเปนเครื่องมือในการสรางการมีสวนรวมเพ่ือปองกันและแกไข
ปญหา พบวา มีผูนําชุมชนท่ีเขมแข็ง ชุมชนยังมีรูปแบบความสัมพันธแบบเครือญาติ มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงานท่ียังคงสืบสานอยู เปนตน

จากสภาพปญหาท่ีกลาวขางตน จึงเล็งเห็นวาการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท้ังภายใน
และภายนอกชุมชนในลักษณะการทํางานแบบพหุภาคี ท่ีมีการประสานความรวมมือภายใตปจจัยเอ้ือและ
เงื่อนไขของภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางสังคมตางๆ เชน สถาบันการศึกษา สถาบันทาง
ศาสนา องคกรพัฒนาเอกชน เปนตน ตลอดจนคนหาบทบาทท่ีเหมาะสมของแตละภาคสวนในการมีสวน
รวมเพ่ือนําไปสูการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันในเยาวชนโดยอาศัยศักยภาพและทุนทางสังคมของ
ชุมชนจึงนํามาสูการจัดทําโครงการ คายเยาวชน...รักษพงไพร หางไกลการพนันในครั้งนี้โดยมีแนวคิด
หลักในการดําเนินโครงการ คือ การบูรณาการทุนชุมชนไดแก ทุนมนุษย คือ ผูรู ปราชญชุมชน ทุนภูมิ
ปญญา ทุนวัฒนธรรม และทุนทรัพยากร คือ ปาชุมชน เพ่ือจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนตําบลหนองโรง ใหมีความตระหนักรูและหางไกลจากการเลนการพนัน ภายใตการทํางานแบบมีสวน
รวม
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วัตถุประสงค
1. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับโทษและพิษภัยของการเลนการพนันแกเด็กและ

เยาวชน 2.เพ่ือเปดโอกาสใหเยาวชนไดศึกษาประวัติความเปนมาของชุมชนและคนหาจุดเดนของชุมชนจน
สงผลใหเยาวชนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเองและเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาท
ของเยาวชนตอการพัฒนาชุมชนรวมกับผูใหญ

3.เพ่ือปลูกผังและสรางความตระหนักเก่ียวกับโทษและพิษภัยของการเลนการพนันแกเด็กและ
เยาวชน

4. เพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตแกเด็กและเยาวชน เพ่ือการรูเทาทันสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 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. เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีชุมชนหนองโรงท้ัง 17 หมูบาน จํานวน 70 คนมีคุณสมบัติดังนี้

1) อายุ 12 - 18 ป
2) กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5– มัธยมศึกษาปท่ี 6(จากโรงเรียนวัดหวย

สะพาน และจากชุมชน)
3) เปนเยาวชนท่ีสนใจกิจกรรมดานจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน

2. เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการคายเยาวชนในระดับมาก รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีชุมชนหนองโรงท่ีผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ/คายยาวชนมีความรูความ

เขาใจและตระหนักเก่ียวกับโทษและพิษภัย มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีทักษะชีวิตในการรูเทาทัน
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง และพิษภัยของการเลนการพนันความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทของเยาวชน
ตอการพัฒนาชุมชนรวมกับผูใหญ และมีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง

การดําเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานชุมชน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของเก่ียวกับรายละเอียดของ

โครงการ
2. ประชุมกลุมยอยกับทีมคณะกรรมการดําเนนิงานชุมชน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของเพ่ือจัดทํา

หลักสูตรคายเยาวชน และคนหาภาคีการพัฒนาในการหนุนเสริมกิจกรรมโครงการท้ังในสวนของวิชาการ
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ

3. ประสานงานไปยังภาคีการพัฒนาเพ่ือขอรับการหนุนเสริม
4. ประชุมวางแผนการดําเนินโครงการ ติดตอทีมวทิยากร สถานท่ี
5. ประชาสัมพันธโครงการ และรับสมัครเยาวชน
6. ประชุมเตรียมงานทีมทํางาน
7. ดําเนินงานตามโครงการคายเยาวชน ณ ท่ีทําการปาชุมชน และปาชุมชนบานหวยสะพาน

สามัคคี
8. ประเมินผลและติดตามการดําเนินโครงการสรุปผลการดําเนินโครงการ
9.จัดเวทีสะทอนผลการดําเนินโครงการแกคณะกรรมการชุมชน ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ และภาคีการ

พัฒนาท่ีหนุนเสริม

สถานท่ีดําเนินโครงการ
ศูนยการเรียนรูปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี และปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี
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งบประมาณ
1. คาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก/เยาวชน และทีมวิทยากร
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
3. คาเสื้อ T-shirt
4. คาเอกสารประกอบการอบรม
5. คาวัสดุในการทํากิจกรรม
6. คาตอบแทนวิทยากร/คาของท่ีระลึก

การวัดและการประเมินผล
การประเมินผลกิจกรรมคายเยาวชนฯใชแบบทดสอบวัดความรู และแบบวัดทัศนคติ กอนการเขา

คายและหลังการเขาคาย  ประเมินความพึงพอใจดวยแบบประเมินความพึงพอใจภายหลังการเขารวม
กิจกรรมคาย

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
2 วัน ไดแก วันเสารท่ี 14 และ วันอาทิตยท่ี 15 ตุลาคม 2560โดยมีแผนการจัดกิจกรรมคายฯ

ดังนี้

กําหนดการและกิจกรรม
วันเสารท่ี 14 ต.ค. 60

เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
07.00 - 08.00 น. ลงทะเบียน/รายงานตัว สภาเด็กและเยาวชนฯ
08.00 – 09.30 น. กิจกรรมท่ี 1มารูจักกันเถอะ ทีม วิทยากรHCRD

- ทําแบบทดสอบกอนเรียน
- กติกาของคายและขอตกลง
- กิจกรรม Yes I can
- กิจกรรมนันทนาการ กลุมสัมพันธ ละลายพฤติกรรม

09.30 – 10.00 น. พิธเีปด โดย นายก อบต. หนองโรง อบต. หนองโรง
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง คณะกรรมการชุมชน
10.30 – 12.00 น. กิจกรรมท่ี 2 มหันตภัยใกลตัว...การพนัน ด.ต.ชาคริต สมพรมทิพย

บรรยาย ประกอบสื่อการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู
เก่ียวกับประเภทของการพนัน บทลงโทษทางกฎหมาย และ
บทลงโทษทางสังคม
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12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน คณะกรรมการชุมชน
13.00 - 14.30 น. กิจกรรมท่ี 3 การพนันออนไลน ทีม วิทยากรHCRD

- นันทนาการ
- ดูคลิปวีดีโอ เก่ียวกับการเลนการพนันออนไลน เชน
ฟุตบอล เกมส หวย เปนตนประมาณ 15 นาที
- วิทยากรและเด็กและเยาวชนรวมกันสรุป
- แบงเด็กและเยาวชนออกเปน 3 กลุม และเลนเกม20 คําถาม
โดยแตละกลุมใหยืนเรียงเปนแถว แลวสงตัวแทนออกมา
เลือกบัตรคําเก่ียวกับการเลนพนันออนไลนแลวใบคําใหเพ่ือนใน
กลุมชวยกันตอบ เม่ือตอบถูกก็สลับสมาชิกคนอ่ืนมาใบคําตอ
กลุมไหนตอบถูกไดมากกวาจะเปนผูชนะ และไดรับรางวัล
กําหนดเวลาให 10-15 นาที

14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารวาง คณะกรรมการชุมชน
15.00 – 17.00 น. กิจกรรมท่ี 4 ผีพนัน ทีม วิทยากรHCRD

- นันทนาการ
- แบงกลุมเปน 5 กลุมๆละ 13-14คนใหระดมความคิดในประเด็นตอไปนี้

 การเลนการพนันมีผลดี และผลเสียอยางไร

 คนท่ีติดการพนันจะมีลักษณะอยางไร

 เราจะหางไกลจากการเลนการพนันไดอยางไร
ทีมวิทยากรจะบรรยายใหความรูเก่ียวกับประเด็นท้ัง 3 อีกครั้ง
แลวแตละกลุมแลวนําขอมูลท่ีไดมาวาดแผนภาพ mind map
และวาดภาพลักษณะคนท่ีติดการพนัน
(โดยใหเวลาในการทํางาน 1 ชั่วโมง)

- แตละกลุมสงตวัแทนออกมานําเสนอผลงานหนาชั้น พรอมตอบขอซักถาม
และรับฟงขอเสนอแนะจากทีม Commentator
- วิทยากรสรุป

17.00 น. สงเด็กและเยาวชนกลับบาน/ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมวันท่ี 2
ใหเด็กและเยาวชนทุกคนสวมเสื้อทีม ในวันท่ี 2
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วันเสารท่ี 15 ต.ค. 60
เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

07.00 - 08.00 น. ลงทะเบียน/รายงานตัว   นันทนาการ
08.00 – 10.00 น. กิจกรรมท่ี 5คุณคาปา คุณคาคน คณะกรรมการปาชุมชน

และทีมวิทยากร HCRD
- เรื่องเลาชุมชน..เรื่องเลาจากปา ผูอาวุโส ผูรู แกนนํา และ
คณะกรรมการปาชุมชนมาบอกเลาถึงประวัติศาสตรชุมชน
และประวัติความเปนมาของปาชุมชน ท่ีเชื่องโยงกับวิถีชีวิตชุมชน
(30 – 40 นาที)
- แบงเด็กและเยาวชนออกเปน 3กลุม
ใหเดินสํารวจปาชุมชน ฐานทรัพยากรท่ีสําคัญของชุมชน กับ
ทีมวิทยากรคณะกรรมการปาชุมชนและเขาฐานการเรียนรู จํานวน 3 ฐาน
ฐานการเรียนรูละ 1 ชั่วโมง ไดแก

ฐานการเรียนรู 1 เพ่ือนรักในปาใหญ
ฐานการเรียนรู 2 ชวยตนไมลําเลียงน้ํา
ฐานการเรียนรู 3 มัดยอม

10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง คณะกรรมการชุมชน
10.30 – 12.00 น. กิจกรรมท่ี 5 คุณคาปา คุณคาคน (ตอ) และทีมวิทยากร HCRD

- ใหแตกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอ สิ่งท่ีไดรับจากการเขาฐานการเรียนรู
- วิทยาการประจําฐานการเรียนรู   สรุปสาระสําคัญ

12.00 – 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน คณะกรรมการชุมชน
13.00 - 16.00 น. กิจกรรมท่ี 5 รักษพงไพร หางไกลการพนัน ทีมวิทยากรHCRD

- แบงเด็กและเยาวชนออกเปน 5 กลุมๆละ10 คน
เพ่ือเขาฐานการเรียนรู 5ฐาน แบบเวียนฐานๆ ละ30 นาที

 ฐานการเรียนรูท่ี 1 ตนกลาในปาใหญ

 ฐานการเรียนรูท่ี 2 ปาหรรษา

 ฐานการเรียนรูท่ี 3 ลูกเตา..รักษปา

 ฐานการเรียนรูท่ี 4 สัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง

 ฐานการเรียนรูท่ี 5ท้ิงใหถูกท่ี..แยกสีใหถูกถัง
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- ใหแตกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอ สาระความรู
ทักษะ และความประทับใจท่ีไดรับจากการเขาฐานการเรียนรู
- วิทยาการประจําฐานการเรียนรู   สรุปสาระสําคัญ

16.00 – 17.00 น. กิจกรรมท่ี 7 บันทึกความประทับใจ ทีมวิทยากร HCRD
-เด็กและเยาวชนรวมกันระดมความคิด เก่ียวกับบทบาท
ของเด็กและเยาวชนกับการพัฒนาชุมชน แลวนําเสนอแนวคิดแก
ทีมผูใหญใจดี หลังจากนั้นผูใหญใจดีจะกลาวถึงแนวทางการสงเสริม
กิจกรรมของเด็กและเยาวชนตอไปในทิศทางใด
- ทําแบบทดสอบหลังเรียน
- ทําแบบทดสอบความพึงพอใจ

17.00 – 17.30 น. พิธีปด และมอบเกียรติบัตร
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ประวัติการศึกษา และการทํางาน

ชื่อ – นามสกลุ นายอภิชาติ  ใจอารีย
วัน เดือน ป ท่ีเกิด วันท่ี 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2515
สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร – เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตําแหนงหนาท่ีงานปจจุบนั รองศาสตราจารย
รองหัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรพัยากรมนุษยและชุมชน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน)
และศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน)

สถานท่ีทํางานปจจุบนั ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผลงานตีพิมพเผยแพร
สถานภาพและการพ่ึงพิงดานการใชประโยชนจากปาชุมชนบานพุเตย: กรณีศึกษาดวยกระบวนการมสีวนรวม.

วิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาสังคมศาสตร, ปท่ี 32 ฉบับท่ี 2 พ.ค.-ส.ค. 2554: 229-242.
แนวทางการพัฒนากําลังคนเพ่ือเปนผูประกอบการเกษตรบนเสนทางอาชีวเกษตร: ถอดประสบการณโครงการ

สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม. วารสารการเมืองการปกครอง ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 กันยายน 2558 – กุมภาพันธ 2559:
243-262.

รูปแบบการจดัการความรูภูมิปญญาทองถ่ินการแปรรูปหนอไมของชุมชนบานพุเตย จังหวัดกาญจนบรุ.ี วารสาร
การเมืองการปกครอง ปท่ี 2 ฉบับท่ี 4 ประจําเดือน มีนาคม-สิงหาคม 2557: 241-258.

“TOGETHER Model: A Participatory Student-Development Model in Multicultural Society for
Thailand’s Deep South University Network”. PSAKU International Journal of Interdisciplinary
Research, Vol. 7, No. 1, in July 2018.

Reflections on learning experience for self-management: The concepts and practices of Sanam
Chai Khet Organic Agricultural Group, Chachoengsao province, Thailand. Kasetsart Journal of Social
Sciences.

แนวทางการสืบสานภูมิปญญาการทอผากาบบัวของชุมชนบานเชียงแกว จังหวัดอุบลราชธานี. Veridian E-
Journal. 11(1) มกราคม-เมษายน: 1001-1024.

ทิศทางการผลติครเูกษตรของประเทศไทยในชวง 10 ป (พ.ศ. 2558- 2567). Veridian e-Journal, 10(3)
กันยายน-ธันวาคม: 2087-2106.

การพัฒนามนุษยในชุมชนทองถ่ินกับความเปนพลเมือง. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560): 55-63.

“ผูดอยโอกาสใหม”จากครอบครัวแรงงานขามชาต:ิ ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC). วารสาร
การเมืองการปกครอง. ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (มีนาคม-สิงหาคม 2559): 203-219.
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ผลงานทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา
อภิชาติ  ใจอารีย. 2561. การเลี้ยงไสเดือนดินเพ่ือกิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม. มหาสรคาม:
อภิชาตการพิมพ.
อภิชาติ  ใจอารีย. 2556. สิทธิชุมชน: สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพ่ือการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทองถิ่น. นครปฐม: บริษัท เพชรเกษมการพิมพ จํากัด.

ผลงานดีเดนและรางวัลทางวิชาการ
งานวิจัยดีเดน กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย ประจําป

2555 โดยมหาวิทยาลัยพายัพ รวมกับเครือขายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
บุคลากรดี เดนสายวิชาการดานการเรียนการสอน ประจําป 2555 และดานวิจัย ประจําป 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
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