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กลไกเชิงพื้นที่ในการป้องกัน 
และลดผลกระทบจากการพนัน : 
บทเรียนทรงพลัง



* การพนันกับสังคมไทย มักได้รับการกล่าวถึง

ในลักษณะที่ว่าเป็นสิ่งที่มีรากที่ฝังลึกและกระจาย 
อยู่ในหลายมิติของสังคม ทั้งมิติวัฒนธรรม กีฬา เกม
ออนไลน์ และการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเส่ียงโชค 
การพนันได้แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยทั้งใน
รูปแบบที่ถูกกฎหมายและรูปแบบที่อยู่ใต้ดิน เด็กและ
เยาวชนได้สัมผัสกับการเสี่ยงโชค การพนัน ตั้งแต่ยัง
ไม่รู้ความหมาย และผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยท่ียังคงเสพติด 
การพนันและยึดเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิต แต่กลับ 

พบว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะให้ความสนใจในการ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังน้อยกว่าอบายมุขประเภท
อื่นๆ เพราะเห็นว่าเป็นผลกระทบเฉพาะส่วนบุคคล
มากกว่าส่วนรวม ปัจจัยเหล่านี ้ทำให้การพนันใน
ประเทศไทย มีการขยายตัวขึ้นทั้งจำนวนผู้เล่น มูลค่า
เดิมพัน และรูปแบบการพนัน  นอกจากนี้การพนันยัง
ก่อให้เกิดผลกระทบและความสูญเสียต่อสังคมไทย
อย่างมาก ทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัว ศีลธรรม สังคม 
ซึ่งเหล่านี้มีมูลค่ามหาศาลจนยากจะประมาณการได้ 

คำนำ



* พบคำตอบจากบทเรียนทรงพลังจากกลไก
เชิงพื้นที่ ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจาก
การพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาต ิ (มสช.) ได้ทำการ
แสวงหาแนวทางยุทธศาสตร์ความร่วมมือกลไกการ
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน และทบทวน
บทบาทของหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อป้องกันและลด    
ผลกระทบจากการพนันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากกลไก
การขับเคลื่อนในเชิงนโยบายแล้วในเชิงพื้นที่ก็มีส่วนสำคัญ
อย่างยิ่งในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันโดย
เฉพาะในพื้นที่และชุมชนรอบสถานศึกษาซึ่งขณะนี้สภาพ
แวดล้อม ผลิตภัณฑ์การพนัน และพฤติกรรมการเรียนรู้
เรื ่องการพนันของเด็กและเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปมาก 
ขณะที่มาตรการหรือโครงสร้างกำกับดูแลและจัดการ
แก้ไขปัญหายังต้องการการหนุนเสริม เพื่อพัฒนามาตรการ
และความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง  ๆ ในเชิงรุก  ทั้งในส่วน
การเฝ้าระวัง ติดตาม และป้องกัน ช่วยเหลือในระดับพื้นที่ 
หนังสือฉบับนี้จึงได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี
อ ันเกิดจากการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของผู ้
ปฏิบัติในพ้ืนท่ี ผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือสกัดบทเรียน 
ที่ทรงพลังสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงการประยุกต์ใช้
เพื่อการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันในพื้นที่
และชุมชนรอบสถานศึกษาต่อไป

* ทำอย่างไรเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบ 
ในขณะที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการขับเคลื่อนประเทศทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การศึกษาและการพัฒนาสังคมโดยใช้ชื่อ  ประเทศไทย 4.0 
น่ากังวลว่าเรากำลังพัฒนากลไกป้องกันเด็กและเยาวชน
จากการพนันบนโลกจริง การพนันก็ไปปรากฏตัวบนโลก
เสมือนหรือออนไลน์ และเติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าว
กระโดด ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย เชื่อมโยงบ่อนทั่วโลก 
ทั้งการเล่น การจ่ายเงิน สามารถทำได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัส
สมาร์ทโฟน สถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์
และการเสี่ยงโชค ถ้าขยายความให้ชัดยิ่งขึ้นก็คือ การเล่น
การพนันผ่านช่องทางออนไลน ์ซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ของ
การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันและวิธ ีการ
ป้องกันการเข้าถึงการพนันรูปแบบใหม่ 

 - คณะผู้จัดทำ -
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สถานการณ์
การพนันในสังคมไทย

ส่วนที่ 1
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! สังคมไทย เป ็นส ังคมที ่ผ ูกโยงก ับ
วัฒนธรรมการพนันขันต่อมาอย่างยาวนานจนดู
เหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
ดังจะสังเกตได้จากวลีภาษาไทยที่ว่า  “...พนัน
กันไหม...?” หรือ “...ต่อให้เลย” ซึ่งก็สะท้อนว่า
วัฒนธรรมการพนันนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
สังคมมาช้านาน อย่างไรก็ตาม ค่านิยมการพนัน
ที่ดำรงอยู่ควบคู่กับสังคมไทยมายาวนานนั้น 
เริ่มทวีความรุนแรงและขยายตัวสู่ปัญหาสังคม
ในหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่มิติด้านสังคม
ที่นำไปสู่ครอบครัวแตกแยก การล่มสลายของ
ครอบครัวไทย ตลอดจนปัญหาอาชญากรรม
ต่างๆ ที่ตามมา 

สถานการณ์
การพนัน
ในสังคมไทย

“

”
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เด็กมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษาที่ปัจจุบัน
มีอยู่กว่า 7 ล้านคน 

ติดการพนันประมาณ 
1.1 ล้านคน

เด็กระดับประถมศึกษา
ทั้งประเทศ 5 ล้านคน
มีอยู่กว่า 3 แสนคน
ที่ติดการพนัน

* ที่มา : ทอฝัน ปันรัก วารสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัว ปีที่ 10 ฉบับที่ 68

*

*



! ส่วนหนึ่งก็มาจากพัฒนาการใน
สังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
ในยุคประเทศไทย 4.0  ที่เกิดการพัฒนา
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในยุค 4G 
ทำให้ร ูปแบบการพนันในสังคมไทย
พัฒนาจากยุคไฮโล โปปั่น กำถั่ว เก้าเก 
น้ำเต้าปูปลา สู่ยุคของ สลากกินแบ่ง
ร ั ฐบาล หวยใต ้ ด ิ น  การพน ันมวย                      

การพนันมวยตู ้พอสังคมไทยเข้าสู ่ย ุค

สังคมออนไลน ์ ทำให้การพนันขยายตัว
เข้าสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ อันส่งผล
ให้การพนันแพร่กระจายสู่ผู้คนในสังคม
อย่างกว้างขวาง ทุกเพศ ทุกวัย และทุก
ระดับการศึกษาในสังคม เมื่อสังคมไทย
เข้าสู่ยุค 4.0 ทำให้การพนันขยายตัวจาก 
หวยใต้ดิน สู่หวยออนไลน ์ จากมวยตู้ สู่
การพนันฟุตบอลออนไลน์ แม้แต่การเปิด
คาสิโนออนไลน์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น 

* ปัญหาการพนันในสังคมไทยที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ    

มีผลสำรวจจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันล่าสุดเมื่อปี 2560 สอบถามถึงการเล่นพนัน
ในรอบ 12 เดือนของเยาวชน พบว่ามีเยาวชนเล่นการพนันมากถึงร้อยละ 36.9 หรือ
ประมาณการเท่ากับ 3,649,303 คน แบ่งเป็นเยาวชนชาย 2,048,874 คน และเยาวชน
หญิง 1,600,429 คน และเป็นที่น่าตกใจเมื่อการศึกษายังพบอีกว่าในจำนวนนี้มีเยาวชน
เกือบ 1 แสนคน (95,397 คน) ติดหนี้พนันประมาณการมากกว่า 335 ล้านบาท หรือ
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,512 บาทต่อคน (ข้อมูลจาก ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน,  2560) 
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  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการสื ่อสาร เป็นปัจจัย
สำคัญของการเข้าถึงข้อมูลในได้สะดวก
มากยิ ่งข ึ ้น ขณะเดียวกันรูปแบบของ
ปัญหาการพนันได้ร ุกคืบจากการพนัน
แบบดั้งเดิมในสถานที่ปิด  มาในรูปแบบ
ของอุปกรณ์สื ่อสาร  เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ เป็นความน่ากลัวของภัย
การพนันเข้ามาอยู ่ในมือของเด็กและ

เยาวชน ผ่าน
แอพลิเคชันที่
เรียกว่ารูปแบบ
ของการพนัน
ออนไลน ์บน
อินเทอร์เน็ต ที่
สามารถเข ้า
ถึงได้ง่าย เป็น
ช่องทางในการ
สร้างนักพนัน
หน้าใหม ่บน
โลกออนไลน  ์

มีรูปแบบการ
เล่นหลากหลาย-

เช่น เกมการพนัน พนันบอล หวย    ตู้สล๊อต 

บริการคาสิโนออนไลน ์ การพนัน ที่แฝง
เร้นในรูปแบบของการแถมพ่วงกับสินค้า 
และรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของการพนัน 

เสี ่ยงโชคต่างๆ ผ่านการส่งข้อความสั้น 

(SMS) กิจกรรมการพนันในรูปแบบใหม่
เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนให้
สามารถเข้าถึงการพนันและการเสี่ยงโชค
ได้ง่าย โดยไม่จำกัดในเรื่องของสถานที่ 
อีกต่อไป ซึ่งสามารถเล่นได้ทั้ง ห้องเรียน 

ห้องนอน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ผ่าน
สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วที่ทำให้นัก
พนันหน้าใหม่รู้สึกปลอดภัย สะดวกกว่า
การเดินทางไปยังสถานที่เล่นพนันทำให้
เป็นที่นิยมและใช้บริการมากขึ้น ในขณะที่
ผลการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนกลุ่ม
เปราะบางที ่เข้าถึงพนันเร็วกว่าวัยอัน
สมควรจะมีป ัญหาต่อพฤติกรรมและ
พัฒนาการทางอารมณ์ จนกระทั่งมีปัญหา
ต่อการอยู่ในสังคม

รูปแบบของปัญหาการพนันได้รุกคืบ
จากการพนันแบบดั้งเดิมในสถานที่ปิด 
มาในรูปแบบของอุปกรณ์สื่อสาร เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ 
เป็นความน่ากลัวของภัยการพนันเข้า
มาอยู่ในมือของเด็กและเยาวชน ผ่าน
แอพลิเคช ั ่นท ี ่ เร ียกว ่าร ูปแบบของ    
การพนันออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตที ่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
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   จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พบว่า 

คนส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 95 เป็นกลุ่มชอบ
เล่นพนัน (Social Gambling) ที่เล่นการพนันเพื่อ
ความสนุกสนาน สังสรรค์บันเทิงใจ และประมาณ
ร้อยละ 5 เป็นกลุ่มมีปัญหาจากพนัน (Problem 

Gambling) คือ เล่นจนเกินเลยจุดที่ตนกำหนดไว ้

เริ่มมีปัญหากับครอบครัว โรงเรียน หรือการงาน 

และที่น่าเป็นห่วงคือ ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 3 เป็น
โรคติดพนัน ถือเป็นการเจ็บป่วยทางจิต ไม่สามารถ
ควบคุมความต้องการเล่นพนันได ้ มีผลต่อการเรียน 
การงานและชีวิต  เช่น ล้มละลาย หย่าร้าง  โกหก 
ขโมย และอาจรุนแรงถึงการฆ่าตัวตาย

    เพราะฉะนั้นความพยายามลด หรือต่อต้าน
การพนันในสังคมไทยที่การพนันแพร่ระบาดหนัก
ขึ้นทุกวันนั้น  ไม่อาจแก้ไขปัญหาได้โดยอาศัยเพียง
ตัวบทกฎหมาย  หรือหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น  แต่
ควรให้สังคม และประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามา
มีส่วนร่วม และตระหนักถึงปัญหาที่กำลังลุกลาม
มากขึ ้นเร ื ่อย  ๆ พร้อมกับการสร้างเครือข่าย
รณรงค์ต่อต้านวัฒนธรรมการพนัน และสร้างการ
ตระหนักถ ึงป ัญหาที ่ เก ิดจากการพนันอย่าง     
ต่อเนื่องเพื่อปัจจุบันและอนาคตที่ดีของ ลูกหลาน
เยาวชนไทยต่อไป

ข้อมูลจากรายงาน : 
โครงการเสริมสร้าง “เครือข่ายกลไกความร่วมมือในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์และเสี่ยงโชคในพื้นที่ มหาวิทยาลัยบูรพา” 

และ รายงานฉบับสมบูรณ์ “สร้างกลไกให้รู้เท่าทันพนันออนไลน์และเสี่ยงโชคของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”
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   แต่ผมก็อยากจะรณรงค์ ว่าทำอย่างไรถึงจะไม่มีการเล่นการพนัน เพราะวันนี้
บอกกันปากเปียกปากแฉะ สงสัยว่าการพนันเป็นของคู่กันกับมนุษย์ แต่สำหรับผม
ไม่เล่นการพนัน แต่พอไปบังคับกันมากๆ ก็จะมีคนพูดว่าเป็นความสุขของคนจน 
แล้วจะให้ทำอย่างไร รวมทั้งเรื่องหวยด้วย ขณะที่อีกพวกที่นับถือศาสนาพุทธ 
ก็บอกว่าต้องไม่เล่นการพนัน ก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี วิธีการทำงานเราก็คง
ต้องเร่งสร้างการรับรู้ เพราะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ ยุ่งเพราะมนุษย์    
เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรจะอยู่กันอย่างสันติวิธี อย่างสงบสุข      
ใช้กฎหมายให้น้อยที่สุด เจ้าหน้าที่ก็ต้องเป็นคนดีทั้งหมด ต้องพึ่งพาอาศัย
กันทั้ง 2 ทาง อย่าโยนเรื่องทั้งหมดให้ผมสั่งเพียงอย่างเดียว เพราะ   
พอสั่งแล้วก็ไม่ทำ ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร สั่งแล้วไม่ปฏิบัติ ไม่เชื่อฟัง
กฎหมายแล้วจะทำอย่างไร จะให้แรงขึ้น ให้ทหารออกมาก็เดือดร้อน 
กันอีก ก็ต้องช่วยผมลดสถานการณ์ตรงนี้ลง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
14 มิถุนายน 2559 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน
ได้วางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาความร่วมมือ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการลดผลกระทบจาก
การพนัน ในช่วงระยะเวลา 10 ปี โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ

ตามผลลัพธ์หรือเป้าหมายของการดำเนินงาน

“

”

“

”

นายพงศ์ธร  จันทรัศมี
ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
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(คาดว่าจะเกิดขึ้น) 
‣ เกิดนโยบายสาธารณะใน
การลดผลกระทบจากการ
พนันผ่านช ่องออนไลน  ์
ระดับชาติโดยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบ

‣ เกิดข้อเสนอเพื ่อพัฒนา
มาตรการในการป้องกัน
การพน ันผ ่ านส ื ่อ ก ับ 
กสทช. และการกำกับการ
ให้รางวัลด้วยการเสี ่ยง
โชคกับกรมการปกครอง 

‣ เกิดแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับ
การลดผลกระทบจากการ
พนันของกลไกที่เกี่ยวข้อง
ใน 5 กลไก 

‣ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ
ปกป้องเด็กและเยาวชนใน
การใช้สื่อออนไลน์ ปี พ.ศ. 
2560 - 2561 

‣ บันทึกข้อตกลงความร่วม
มือป้องกันเด็กและเยาวชน
จากการพน ันฟ ุตบอล
ออนไลน์ในช่วงฟุตบอล
โลก 

‣ แนวสำหรับปฏิบัติสภาการ
หน ังส ือพ ิมพ ์แห ่งชาต ิ    
2 เรื่อง 1) การนำเสนอ
ข่าวและภาพข่าวกีฬา พ.ศ. 
2560 2) เรื ่องการนำ
เสนอข ่ าวและภาพข ่ าว 
ความเชื ่อทางไสยศาสตร์ 
ต ัวเลข และสลากพน ัน 
พ.ศ. 2561

‣ มติสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาต  ิ การบูรณาการ
กลไกเพื่อป้องกันเด็ก 
เยาวชนและครอบครัว
จากปัจจัยเสี่ยง 

‣ มต ิสม ัชชาเพ ื ่อการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 
การส่งเสริมการรู้เท่า
ทันสื่อออนไลน์ 

‣ เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ไทยหยุดพนัน 

‣ เครือข่ายชุมชนท้อง
ถิ ่นลดผลกระทบจาก
การพนัน 

‣ ผลกระทบจากการ
พนันต่อสมอง

‣ ข้อเสนอยุทธศาสตร์
ก ารป ้ องก ั น เด ็ ก  
แ ล ะ เ ย า ว ชนจ า ก 
การพน ันต ่อคณะ
กรรมการคุ้มครอง
เด็กแห่งชาติ

‣ ปปช . นำข ้อเสนอ
แนวทางป้องกันเด็ก
แ ล ะ เ ย า ว ชนจ า ก
จำหน่ายสลากเลข
ทา้ย 2 ตัว และ 3 ตัว 
ผ่านเครื่องจำหน่าย 
เสนอ ครม.

ÃÐÂÐ·Õè 5 

ÃÐÂÐ·Õè 4 

ÃÐÂÐ·Õè 3 

ÃÐÂÐ·Õè 2 

ÃÐÂÐ·Õè 1 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

2553 - 2554

2555 - 2556

2557 - 2558

2559 - 2561

2561 - 2562

แนวทางในการ
ป้องกันและ
ลดผลกระทบ
จากการพนัน

ความตระหนัก
ผลกระทบ
สุขภาพจาก
การพนัน

เครือข่ายร่วม
ขับเคลื่อนนโยบาย
ลดผลกระทบ
จากการพนัน 

หน่วยงานมี
แนวทางการ

ป้องกันการพนัน
ในงานประจำ 

รัฐบาลมีกลไก
การลดผลกระทบ
จากการพนัน

แผนการดำเนินงานและผลลัพธ์ของโครงการในแต่ละช่วงเวลา
ตลอด 10 ปี ในการพัฒนาความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะการลดผลกระทบจากการพนัน



ติดการพนัน = ติดสารเสพติด

ผู้ที่มีปัญหาจากการพนัน  หรือ  ผู้ติดการพนัน  คือ ผู้ที่ได้รับการ

วินิจฉัยตามเกณฑ์ การวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน  

ในทางการแพทย์เรียกว่าเป็นโรค Pathological Gambling  Disorder 

แต่ในปัจจุบันมีการปรับปรุงเกณฑ์การวินิจฉัยใหม่เล็กน้อย 

เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของโรค  จึงจัดโรคติดการพนันให้

อยู ่ในกลุ ่มเดียวกับโรคที ่เกี ่ยวกับการเสพติดหรือการใช้     

สารเสพติด  (Substance-related and Addictive Disorders) 

และปรับชื่อโรคเป็น Gambling Disorder

จากองค์ความรู้เดิมที่ทางมูลนิธิสาธารณสุขแห่ง

ชาติร่วมกับ รศ.พญ.สุพร อภินันทเวช ได้จัดทำ

คู่มือ ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก

การพนัน  จากความรู้สู่การสร้างรูปธรรม ได้ค้นพบ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ติดการพนันใน

ประเทศไทย คือ

“ ผู้ติดการพนันมักไม่ยอมรับว่าตัวเองติดพนัน
หรือกำลังมีปัญหา และมักหลีกเลี่ยงการรักษาหรือ
การช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือคนใกล้ชิด ”
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ผู้ที ่มีปัญหาเกี ่ยวกับการพนันมักแสดงอาการเหล่านี ้ 
โดยมีอาการต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ข้อในระยะเวลา 1 ปี

✦ มักหมกมุ่นอยู่กับการเล่นพนัน 

✦ อยากเล่นมากขึ้นเรื่อย ๆ

✦ ไม่สามารถหักห้ามใจ หรือหยุดการเล่นได้ 

✦ มีอาการหงุดหงิดหากต้องหยุดเล่นหรือไม่ได้เล่น

✦ เมื่อมีความไม่สบายใจจะไปเล่นการพนัน 

✦ เมื่อเสียพนันก็อยากเล่นอีกเพื่อให้ได้เงินคืน 

✦ อาจโกหกคนใกล้ชิดหรือแพทย์เรื่องการไปเล่นพนันหรือจำนวน
เงินที่ใช้ไปในการเล่นพนัน

✦ ต้องพึ่งพาผู้อื่นเรื่องเงิน เพราะมีปัญหาการเงินจากการพนัน

✦ มีความเสื่อมถอยลงในหน้าที่การงาน การเรียน หรือความ
สัมพันธ์กับคนรอบข้างเนื่องมาจากการพนัน

ลักษณะของผู้ติดพนัน

งานวิจัยของกรมแพทย์ทหารสหรัฐอเมริกา
ยืนยันเรื ่องที ่วงการวิทยาศาสตร์ระบุว่า  
การเสพติดเป็นโรคชนิดหนึ ่งไม่ใช่ความ  

ล้มเหลวทางศีลธรรม และ การเสพติด    
ไม่จำเป็นต้องมียาเสพติดเข้ามา
เกี่ยวข้องก็ได้

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
งานสัมมนาวิชาการ (9 สิงหาคม 2561)

"การเสพติดย้อนอดีตสู่อนาคต ปัญหาและทางออก"
 

“

”
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       ในอดีต พฤติกรรมการติด (Addiction) 
มักถูกตีความให้หมายถึงการติดสารทางเคมี ที่มีคุณสมบัติ
ทำให้เสพติดได้ เช่น ยาบ้า กัญชา ฝิ่น บุหรี่ เหล้า เท่านั้น 
แต่ในปัจจุบันมีการให้ความหมายที่กว้างขึ้นว่าพฤติกรรม
การติดนี ้ มีความหมายรวมถึงสิ ่งที ่ไม่ใช่สารเคมี เช่น 
พฤติกรรมการติดการพนัน ติดอินเทอร์เน็ต ติดเกม เป็นต้น 

การพนันมีหลายชนิด  ทั้งแบบที่เล่นกันมานานแล้ว 
เช่น การเล่นไพ่ ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล ซ้ือหวย พนันกีฬา 
เล่นบิงโก พนันกับเครื่องเล่น หรือ  แบบที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ 
เช่น การพนันทางอินเทอร์เน็ต  รวมไปจนถึง  การเล่นหุ้นใน
ตลาดหุ้นก็จัดเป็นการพนันรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้พบว่าการ
พนันชนิดใดที่ยิ ่งได้รางวัลเร็วหรือเห็นผลประโยชน์เร็ว     

จะยิ่งทำให้ติดการพนันชนิดนั้น ๆ ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

การพนัน จัดว่าเสพติดด้วยหรือ?

ติดการพนัน
ติดสารเสพติด
“

”
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“
สาเหตุของการเสพติด นั ้น 

ปัจจุบันจัดว่าเป็นโรคทางสมอง 
โดยงานวิจ ัยได้พบว่า วงจรการ
ทำงานของสมองของผู้ติดการพนัน
มีลักษณะที่ต่างจากคนทั่วไป เช่น 
วงจรการควบคุมตนเอง นอกจากนี้
สารสื่อประสาทในสมองชนิดหนึ่ง 
คือ Serotonin อาจเสียสมดุลในผู้
ที่ติดการพนันโดยพบว่ามีระดับการ
ทำงานลดลงการพนันในเพศชาย
และเพศหญิงมีความแตกต่างกัน 
เพศหญิงมีแนวโน้มที ่จะเล่นการ
พนันแบบที่ไม่ต้องใช้ยุทธวิธ ี มีแนว
โน้มที ่จะเล่นเพื ่อหลีกหนีปัญหา
ชีว ิตมากกว่า มีแนวโน้มที ่จะมี
ปัญหาการติดเหล้าหรือทำสิ ่งผิด
กฎหมายน้อยกว่า และมีแนวโน้มที่
จะพยายามหาการความช่วยเหลือ
ในการรักษาการติดพนันมากกว่า
เพศชาย

  การติดการพนันก่อให้เกิด ความ
บกพร่องในชีวิตทั ้งทางด้านจิตใจ 
ร่างกาย สังคม หรืออาชีพอย่าง
รุนแรง  มีผลกระทบต่อครอบครัวทั้ง
ในแง่ความสัมพันธ์และการเงิน คน
ทั่วไปที่เล่นการพนันอาจเล่นเพราะ
รู้สึกสนุกกับการที่ได้เสี่ยง หรือลุ้นที่
จะชนะพนัน  ในขณะที่บางคนเล่น
เพื่อทำให้อารมณ์ตนเองดีขึ้น  หรือ
เพื่อหลีกหนีจากปัญหามรสุมในชีวิต 
จากการศ ึกษาพบว ่าม ีน ักพน ัน 
ประม าณ 8  - 47% ติดสารเสพติด
ชนิดอื ่น  เช่น  บุหรี ่ เหล้า กัญชา      

ร่วมด้วย และพบกลุ่มอาการทาง
จิตเวชได้มากกว่าคนทั ่วไป เช่น 

ป ัญหาบ ุ คล ิ กภาพโดย เฉพาะ
บุคลิกภาพแบบอันธพาล อาการ 
ซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย โดยพบการ
พยายามฆ่าตัวตายได้มากถึง 15 - 20% 

ของผู้ติดการพนัน

ติดการพนัน เป็นจากนิสัยหรือจัดว่าป่วย?

ระยะแรก เป็นช่วงที่ผู้พนันชนะรางวัลใหญ่ 
หรือชนะติดต่อกันหลายครั้ง ทำให้พวกเขา
มองมันในแง่ดีว่าจะมีการชนะเช่นนี้ไปเรื่อยๆ 
ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้พนันและเริ่มเพิ่ม
จำนวนเงินที่ใช้พนันมากขึ้นเรื่อยๆ

ระยะกลาง ผู้เล่นพนันจะคุยโม้โอ้อวดเกี่ยว
กับการที่ไปชนะการเล่นพนันบ่อยครั้ง และ
เริ่มที่จะเล่นพนันเองคนเดียว  เริ่มคิดเกี่ยว
ก ับการพนันอยู ่ตลอดและอาจยืมเง ิน
ครอบครัว เพ ื ่อนฝูง หรือทำสิ ่งผ ิด
กฎหมายเพื่อให้ได้เงินมาใช้พนัน อาจเริ่ม
โกหกเกี่ยวกับการเล่นการพนันกับเพื่อน 
หรือครอบครัว  และเริ่มรู้สึกหงุดหงิดง่าย 
กระสับกระส่าย ไม่ส ุงสิงกับใคร  ชีว ิต
ครอบครัวเริ่มไม่มีความสุข และไม่สามารถ
หาเงินมาใช้หนี้ได้ เริ ่มที่จะเล่นพนันเพื่อ 
“ตามเอาคืน” และอยากกลับมาเล่นอีกครั้ง
ให้เร็วที่สุดเพื่อเอาชนะพนันที่เพิ่งเสียไป

ระยะสุดท้าย เป็นช่วงที่เพิ่มการใช้เวลาไป
กับการพนันอย่างมาก โดยอาจมีความ
รู้สึกร่วมไปกับความรู้สึกผิด  โทษคนอื่นและ
ทำต ัว เห ินห ่างแปลกแยกออกมาจาก
ครอบครัวและเพื่อนฝูง ในที่สุดอาจจะเข้าไป
เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเพื่อนำเงินมา
ใช้เป็นทุนในการพนัน เขาอาจมีความรู้สึก
สิ้นหวัง อยากตาย โดนตำรวจจับ หย่าร้าง 
หรือมีปัญหาการใช้สารเสพติดชนิดอื่น เช่น 
เหล้า หรืออาจมีปัญหาทางอารมณ์

การเกิดปัญหาติดการพนันในคนหนึ่ง ๆ 
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
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 เวลางานหรือเวลาเรียนของคุณเสียหายเพราะการพนัน
 การเล่นการพนันของคุณเคยทำให้ชีวิตครอบครัวไม่มีความสุข
 การเล่นการพนันของคุณเคยทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียง
 คุณเคยรู้สึกสำนึกผิดหลังจากเล่นการพนัน
  คุณเคยเล่นการพนันเพื ่อให้ได้เง ินมาใช้หนี ้พนันหรือเล่น    
การพนันเพื่อที่จะแก้ปัญหาการเงิน
 การพนันทำให้ความสามารถต่างๆ ในตัวคุณมีประสิทธิภาพน้อยลง
 หลังจากเสียพนัน คุณรู้สึกว่าต้องกลับมาเล่นอีกครั้งอย่างเร็ว
ที่สุดและต้องเอาคืนของที่เสียไป
 หลังจากชนะพนัน คุณมีความต้องการอย่างรุนแรงที่จะเล่น   
อีกครั้งและเอาชนะให้มากขึ้น
 บ่อยครั้งที่คุณเล่นพนันจนกระทั่งเหลือสตางค์สุดท้าย
 คุณเคยยืมเงินเพื่อนำมาเป็นทุนในการเล่นพนัน
 !คุณเคยขายของใดๆ เพื่อนำมาเป็นทุนในการเล่นพนัน
 คุณไม่เต็มใจที่จะใช้เงินที่จะเล่นพนันไปใช้จ่าย ใช้สอยอย่างอื่น
 การพนันทำให้คุณไม่ใส่ใจต่อความเป็นอยู่ของตัวคุณเองหรือ
ครอบครัวของคุณ
 คุณเคยเล่นการพนันนานกว่าที่คุณวางแผนไว้
 คุณเคยเล่นการพนันเพื่อหลีกหนีจากความกังวลหรือปัญหาอ่ืน
 คุณเคยกระทำหรือคิดจะกระทำผิดกฎหมายเพื่อนำเงินไปใช้
เป็นทุนในการพนัน
 การพนันทำให้คุณนอนหลับยาก
 การโต้เถียงกัน ความผิดหวัง หรือความรู้สึกอึดอัด ส่งผลให้คุณ
เกิดความอยากไปเล่นการพนัน
 คุณเคยมีความรู้สึกอยากฉลองเรื่องต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นโดยการไป
เล่นพนันสักสองสามชั่วโมง
 คุณเคยทำร้ายตนเองหรือพยายามฆ่าตัวตายอันเป็นผลมาจาก
การพนันของคุณ

แบบคัดกรองการติดการพนันแบบง่าย ๆ 
ประกอบด้วยข้อคำถาม 20 ข้อ โดยหากตอบ 

“ใช่” ตั้งแต่ 7 ข้อขึ้นไปแสดงว่าบุคคลนั้น
มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาการเล่นการพนัน 

ข้อคำถามทั้ง 20 ข้อ มีดังนี้ 

จะรู้ได้อย่างไร
ว่าเล่นการพนัน
ถึงขั้นติดแล้ว?
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กลไก
การขับเคลื่อน
เชิงพื้นที่

ส่วนที่ 2





จากคำกล่าว “การดำเนินงานเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบ
จากการพนันในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือเชิงพื้นที่
ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่ไม่สามารถดำเนินการได้” 
ภาพสะท้อนหนึ่งที่สนับสนุนประโยคดังกล่าว คือ  การที่ศูนย์ข้อมูล
นโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาต ิ ในฐานะหน่วยงานประสานให้เกิดการจัดความรู้ส่งเสริม
และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบ
จากการพนันในพื้นที่และชุมชนรอบสถานศึกษา ได้จัดทำโครงการ
เพื่อร่วมพัฒนาแนวทางการป้องกันการพนันในและรอบสถาน
ศึกษาให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิผลและเป็นรูปแบบในการขยายผล
ในอนาคตต่อไปโดยมี 15 พื ้นที ่มาร่วมแรงร่วมใจกันดำเนิน
โครงการจนกระทั่งเกิดผลสำเร็จตามความมุ่งหมายและได้สร้าง
เป็นบทเรียนการดำเนินงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
และส่งต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

“

”

กลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่
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• สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลไก     
ขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผล    
กระทบจากการพน ันในและรอบ
สถานศึกษา• เสริมสร้างหรือขยายรูปแบบความ
ร ่วมม ือระหว ่างสถานศ ึกษาก ับ

ชุมชนโดยรอบในการสร้างพื ้นที ่
ปลอดภัย (Safety Zone) ป้องกัน
และลดผลกระทบจากการพนันในและ

รอบสถานศึกษา

• ข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจากการ

พนันในเด็กและเยาวชน• ข้อเสนอรูปแบบกลไกความร่วมมือของสถาน
ศึกษาและชุมชนที่มีประสิทธิผลต่อการดำเนิน

งานป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน• แนวทางการขยายผลและเชื ่อมโยงการทำงาน

ของกลไกระดับพื้นที่สถานศึกษากับกลไกระดับ
ตำบลเพื่อร่วมผลักดันนโยบายการป้องกันและ
ลดผลกระทบจากการพนันที่มีต่อเด็กและเยาวชน• เกิดเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนากลไก เพื่อลดผลกระทบการพนันใน

เด็กและเยาวชนตำบลเหมืองใหม่

• ประช ุมคณะทำงานเพ ื ่อกำหนด

ทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน• ค่ายเยาวชนรู้เท่าทันการพนัน• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำชุมชน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย 
ถึงความสำคัญของการรู ้ เท ่าทัน 
การพนัน• สรุปบทเรียนและผลการดำเนินงาน

•ความห่วงใย•สมัครใจ•งบประมาณ
เงื่อนไขความสำเร็จ•ร่วมมือ•ร่วมรู้•ร่วมรักษา

กระบวนการ ผลลัพธ์ความปรารถนา

วัตถุประสงค์ ของโครงการเพื่อสนับสนุน
การจัดตั้งและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน
นโยบายป้องกันและลดผลกระทบจากการ
พนันในและรอบสถาบันการศึกษา ในการ
ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จากการพนันให ้ม ีความเข ้มแข ็ง  และ
สามารถทำหน้าที ่ได้อย่างมีประสิทธิผล 

และเพื่อเสริมสร้างหรือขยายรูปแบบความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนโดย
รอบในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safety 

Zone) ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
ในและรอบสถาบันการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 

คือ เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 12 - 15 ป ี

มีวิธีการดำเนินโครงการโดยเริ ่มจากการ 
จัดประชุมคณะดำเนินโครงการเพื่อกำหนด
ทิศทางและแนวทางการดำเนินโครงการ 

จากนั้นร่วมกันจัดค่ายเยาวชนรู้เท่าทันการ
พนัน และประชุมสรุปบทเรียน
____________________________________________________

ผลผล ิต/ผลล ัพธ  ์ ค ื อ  ได ้ ข ้ อม ู ล
สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจากการ
พนันในเด็กและเยาวชนของตำบลเหมือง
ใหม ่จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดข้อเสนอรูป
แบบกลไกความร่วมมือของสถานศึกษา

และชุมชนรอบข้างที่มีประสิทธิผลต่อการ
ดำเนินงานป้องกันและลดผลกระทบจาก
การพนันที ่ม ีต ่อกลุ ่มเป้าหมาย  และได้
แนวทางการขยายผลและเชื ่อมโยงการ
ทำงานของกลไกระดับพื้นที่สถานศึกษากับ
กลไกระดับตำบลเพื่อร่วมผลักดันนโยบาย
การป้องกันและลดผลกระทบจาการพนันที่
มีต่อเด็กและเยาวชน สำหรับเงื่อนไขความ
สำเร็จ ได้แก่ การร่วมมือ ความห่วงใย ร่วมรู้ 
ร ่วมร ัก  สม ัครใจ และงบประมาณใน     
การดำเนินการ

ตำบลเหมืองใหม่สร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ป้องกัน
และลดผลกระทบจากการพนันในและรอบสถาบันการศึกษา
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• เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลไก

การขับเคลื ่อนนโยบายป้องกันและลด
ผลกระทบจากการพนันออนไลน์และพนัน
เสี ่ยงโชคบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ • เพื ่อเสริมสร้างหรือขยายรูปแบบความ

ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา เครือข่าย
เยาวชน  กับชุมชนเพื่อป้องกันผลกระทบ
จากพนันออนไลน์และพนันเส ี ่ยงโชค

บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

• ข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจาก

การพนันในเด็กและเยาวชน• กลไกความร่วมมือในการป้องกันและลด
ผลกระทบจากการพนันในและรอบสถาบัน

การศึกษาพื้นที่มหาวิทยาลัย• บทเรียนการดำเนินงานโครงการ

• ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างภาคีเครือข่าย • เวทีระดมความคิดระหว่างคณะทำงานและ
เครือข่าย• การสำรวจข้อมูลสถานการณ์การพนันใน

ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย• ประชาสัมพันธ์การรณรงค์• สรุปบทเรียน และคืนข้อมูลให้กับหน่วยงาน

•มีวิทยากรที่มีประสบการณ์เงื่อนไขความสำเร็จ•การมีเครือข่าย

กระบวนการ ผลลัพธ์ความปรารถนา

การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและลดผลระทบ
การพนันออนไลน์และเสี่ยงโชคบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง
และพัฒนากลไกการขับเคลื ่อนนโยบาย
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
ออนไลน ์และพน ัน เส ี ่ ยง โชคบร ิ เวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  และเพื่อ
เสริมสร้างหรือขยายรูปแบบความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา เครือข่ายเยาวชนกับ
ชุมชนเพื ่อป้องกันผลกระทบจากพนัน
ออนไลน ์และพน ัน เส ี ่ ยง โชคบร ิ เวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  กลุ่มเป้า
หมายคือ องค์การบริหารนักศึกษา  สภา
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ สภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดศร ีสะเกษ และผู ้ประกอบการ
หอพักบริเวณมหาวิทยาลัย  มีวิธีการดำเนิน
โครงการโดยเริ่มต้นจากการประชุมคณะ
ทำงานเพื ่อสร้างภาคีเครือข่าย จัดเวที
ระดมความคิดระหว่างคณะทำงานและ
เครือข่าย สำรวจข้อมูลสถานการณ์การ
พนันในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ  ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ สรุป
บทเรียน และคืนข้อมูลให้กับหน่วยงาน   
___________________________________________________
_

ผลผล ิต/ผลล ัพธ  ์ ค ือ ได ้ ข ้ อม ู ล
สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจากการ
พนันในเด็กและเยาวชนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ  เกิดกลไกความร่วมมือใน
การป ้ อ งก ั นและลดผลกระทบจาก      
การพนันในและรอบสถาบันการศึกษา 

และบทเร ียนการดำเน ินงานโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  สำหรับ
เงื่อนไขความสำเร็จ ได้แก ่ การมีเครือข่าย
ในการดำเน ินงาน และมีว ิทยากรที ่ม ี
ประสบการณ์





• เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบกลไกความ

ร่วมมือในจังหวัดอุบลราชธาน ี
จังหวัดอำนาจเจริญ และกลไกอีสานใต้• เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบ 
ท่ีสง่ผลตอ่เด็กและเยาวชนท่ีหันเข้าสู่การพนัน• เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร ์3 ปี 
การป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
ในและรอบสถาบันการศึกษา พื้นที่อีสานใต้• เพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการทั้ง

ในระด ับจ ังหว ัดอ ุบลราชธาน  ี จ ังหว ัด
อำนาจเจริญ และกลไกอีสานใต้

• ข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจากการ

พนันในเด็กและเยาวชนของจังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดอำนาจเจริญ และพื้นที่อีสานใต้• กลไกความร่วมมือในการป้องกันและลดผลกระทบ

จากการพนันในและรอบสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน ี จังหวัดอำนาจเจริญ 
และพื้นที่อีสานใต้• พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 3 ป ี การป้องกันและ  
ลดผลกระทบจากการพนันในและรอบสถาบัน

การศึกษา และพื้นที่อีสานใต้• บทเรียนการดำเนินงานโครงการทั ้งในระดับ

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ
และกลไกอีสานใต้

• ประชุมการสร้างและพัฒนากลไก  + เก็บ

ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา + พัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ 3 ปี + สรุปบทเรียน• ประชุมคณะทำงาน  + สร้างความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยและสโมสรนักศึกษา + AAR 
และวางแผนงาน + พัฒนามาตรการป้องกัน• ประชุมคณะทำงาน  2 จังหวัด + เวทีเติม
ความรู ้/แลกเปลี ่ยนการ  + สรุปข้อมูล 
เนื้อหา กระบวนการนำเข้าสู่เวทีพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี

•ความร่วมมือ•เครือข่าย เงื่อนไขความสำเร็จ •การบริหารจัดการที่ดี•มีพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุน

กระบวนการ ผลลัพธ์ความปรารถนา

การสร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และลดผลกระทบจากการพนันในและรอบสถาบันการศึกษาพื้นที่อีสานใต้
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วัตถุประสงค ์ 3 ข้อได้แก่ 1) เพื่อสร้าง

และพัฒนารูปแบบกลไกความร่วมมือจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญรวมทั้ง
กลไกอีสานใต ้ โดยดำเนินการ จัดประชุมการ
สร้างและพัฒนากลไก เก็บข้อมูลสถานการณ์
ปัญหา พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 3 ป ีและสรุป
บทเรียน กลุ่มเป้าหมาย คือ เน้นพื้นที่ปฏิบัติ
การจังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์และผลกระทบที่ส่งผลต่อเด็กและ
เยาวชนที่หันเข้าสู่การพนัน วิธีการดำเนินการ 
คือ ประชุมคณะทำงาน สร้างความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยและสโมสรนักศึกษา ดำเนินการ
ทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review : 
AAR)  และวางแผนงานพัฒนามาตรการป้องกัน 

กลุ่มเป้าหมาย คือ สมัชชาจังหวัด สภาองค์กร
ชุมชน สภาเด็กและเยาวชน ผู้นำชุมชน ตำรวจ 

จังหวัดอำนาจเจริญ  และ 3) เพื่อพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร ์ 3  ปี การป้องกันและลดผลกระทบ
จากการพนันในและรอบสถาบันการศึกษา
พื้นที่อีสานใต ้และเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนิน
งานโครงการทั้งในระดับจังหวัดอุบลราชธานี 
จ ังหว ัดอำนาจเจร ิญและกลไกอ ีสานใต  ้         

กลุ่มเป้าหมาย คือ  เครือข่ายสื่อ  เครือข่ายการ
ทำงานด้านปัจจัยเสี่ยงพื้นที่อีสานใต้   
_________________________________

ผลผลิต/ผลลัพธ์ คือ ได ้ข ้อม ูล
สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจากการพนัน

ในเด็กและเยาวชนของจังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดอำนาจเจริญ  และพื้นที่อีสานใต้    
มีกลไกความร่วมมือในการป้องกันและลด 
ผลกระทบจากการพนันในและรอบสถาบัน
การศึกษาในพ้ืนเป้าหมาย เกิดแผนยุทธศาสตร์ 
3  ปี การป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน 
ในและรอบสถาบันการศึกษาและพื้นที่อีสานใต้ 
และบทเรียนการดำเนินงานโครงการทั ้งใน
ระดับจังหวัดอุบลราชธาน ีจังหวัดอำนาจเจริญ 
และกลไกอีสานใต ้ สำหรับเงื่อนไขความสำเร็จ 
ได้แก ่ ความร่วมมือ  เครือข่าย การบริหาร
จัดการที่ด ี และมีพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุน







• เพ่ือจัดต้ังเครือข่ายการป้องกันและลดผลกระทบ

จากการพนันออนไลน์• เพื่อกำหนดพื้นที ่(Safety Zone) การป้องกัน
และลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์• เพื่อจัดทำรายงานสรุปบทเรียนการป้องกัน

และลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์

• รูปแบบกลไกความร่วมมือของสถานศึกษาและ

ชุมชนต่อกลุ่มเป้าหมาย• การขยายผลและเชื่อมโยงการทำงานของกลไก

ระดับพื้นที ่ (Safety Zone) การป้องกันและลด
ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ของสถาน

ศึกษากับกลไกระดับจังหวัดหรือระดับที่สูงกว่า

เพ ื ่อร ่วมผลักดันนโยบายการป้องกันและ      
ลดผลกระทบจากการพนันท่ีมีต่อกลุม่เป้าหมาย• เกิดชุดความรู้จากดำเนินงานโครงการท่ีสามารถ 
นำไปเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานสำหรับ

สถานศึกษาอื่น ๆ

• จัดเสวนากิจกรรมการพนันออนไลน์กับบทบาท

นักศึกษา• สำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การพนันออนไลน์

ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยฯ• การจัดประชุมเพื ่อแสวงหาความร่วมมือกับ 
คณะกรรมการฯ• การบูรณาการเชื่อมการทำงานมหาวิทยาลัย• ติดตามสถานการณ์การพนันออนไลน์• ประชุมสรุปผล/การถอดบทเรียนและรวบรวม
ข้อมูล

•การบริหารจัดการที่ดี•มีพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุน
เงื่อนไขความสำเร็จ •การมีส่วนร่วม•ความร่วมมือ•เครือข่าย

กระบวนการ ผลลัพธ์ความปรารถนา

พัฒนากลไกขับเคลื่อนการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ภายใน
หอพักนักศึกษาและหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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วัตถุประสงค์ เพ ื ่อจ ัดต ั ้งเคร ือข ่าย     
การป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
ออนไลน ์  เพื่อกำหนดพื้นที ่ (Safety Zone) 

การป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
ออนไลน ์ และเพื่อจัดทำรายงานสรุปบทเรียน
การป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
ออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย คือ  คณะกรรมการ
น ักศ ึกษาประจำหอพ ักและบ ุคลากรท ี ่
เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษาในหอพัก มีวิธี
การดำเน ินการ  ค ือ  จ ัดเสวนาก ิจกรรม      
การพน ันออนไลน ์ก ับบทบาทน ักศ ึกษา 
สำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การพนันออนไลน์

ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย (Pre-test) การ
จัดประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับคณะ
กรรมการ บูรณาการเช ื ่อมการทำงาน
มหาวิทยาลัยติดตามสถานการณ์การพนัน
ออนไลน ์ (Post-test) และประชุมสรุปผล/ 
การถอดบทเรียนและรวบรวมข้อมูล   
________________________________

ผลผลิต/ผลลัพธ์ คือ ได้รูปแบบกลไก

ความร่วมมือของสถานศึกษาและชุมชนต่อ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเด็กและเยาวชน  เกิดการ
ขยายผลและเชื่อมโยงการทำงานของกลไก
ระดับพื้นที่ (Safety Zone) เกิดกิจกรรม   

การป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
ออนไลน์ของสถานศึกษากับกลไกระดับ
จังหวัดหรือระดับที่สูงกว่าเพื่อร่วมผลักดัน
นโยบายการป้องกันและลดผลกระทบจาก
การพนันที ่มีต่อกลุ ่มเป้าหมายและเกิดชุด
ความรู้จากการดำเนินงานโครงการของสถาน
ศึกษาที ่สามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการ
ดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอื่นๆ สำหรับ
เงื ่อนไขความสำเร็จ ได้แก่ การมีส่วนร่วม 
ความร่วมมือ  เครือข่าย การบริหารจัดการที่ดี 
และมีพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุน



• สนับสนุนการพัฒนาแผนการสอนโครงการ 
D.A.R.E. ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการ
ขับเคลื่อนเนื้อหาสาระบทเรียนการป้องกันและ
ลดผลกระทบจากการพนัน  สำหรับเด็กประถม

ศึกษาตอนปลายพื้นที่กรุงเทพมหานคร• จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสริมสร้างหรือขยาย

รูปแบบความร่วมมือในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย 
(Safety Zone) ป้องกันและลดผลกระทบจาก
การพนันในและรอบสถานศึกษากับโครงการ 
D.A.R.E. ประเทศไทย

• ข ้อเสนอร ูปแบบความร ่วมม ือในการ

ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันที่มี
ต่อกลุ่มเยาวชน   • สื่อเผยแพร่สาธารณะ  VTR• สรุปผลการดำเนินโครงการ  และบทเรียน
ความรู้และประสบการณ์การดำเนินงาน

โครงการย่อยของสถานศึกษา 

• ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน• ประชุมเชิงปฏิบัติการชุดการเรียน  “คุณรู้จักการ
พนันดีจริงหรือ” หลักสูตร  1 วัน คาบเรียนที่ 1 
ช่วงเช้า และคาบเรียนที่ 2 ช่วงบ่าย• แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้จัดทำข้อเสนอเชิงวิชาการ
ป้องกันและลดผลกระทบการพนัน  D.A.R.E. กับ
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 
(บช.ปส.)• ผลิตสื่อเผยแพร่สาธารณะ  VTR• สร ุปรายงานผลการดำ เน ินงานนำ เสนอ      
คณะกรรมการจังหวัด

•ความร่วมมือ•การสนับสนุนจากภาคี เงื่อนไขความสำเร็จ •พลังเยาวชน

กระบวนการ ผลลัพธ์ความปรารถนา

จัดทำข้อเสนอการพัฒนาแผนการสอนหลักสูตร D.A.R.E. ของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) จากการพนัน

ออนไลน์ และการเสี่ยงโชคสำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
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วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
แผนการสอนโครงการ D.A.R.E. ของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนเนื้อหาสาระ
บทเรียนการป้องกันและลดผลกระทบจากการ
พนัน สำหรับเด็กประถมศึกษาตอนปลายพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบายเสริมสร้างหรือขยายรูปแบบความ 
ร่วมมือในการสร้างพ้ืนท่ีปลอดภัย (Safety Zone) 
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันใน  
และรอบสถานศึกษากับโครงการ D.A.R.E. 
ประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 10  โรงเรียนใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้บังคับการ/เจ้าหน้าที่
ตำรวจ โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย มีวิธี
การดำเนินการ คือ  ประชุมออกคำส่ังเพ่ือแต่งต้ัง
คณะทำงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการชุดการเรียน 

“คุณรู้จักการพนันดีจริงหรือ” แลกเปล่ียนเรียนรู้
จ ัดทำข้อเสนอเชิงว ิชาการป้องกันและลด   
ผลกระทบการพนัน D.A.R.E. กับกองบัญชาการ 
ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ผลิตสื่อ
เผยแพร่สาธารณะในรูปแบบของ VTR และ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื ่อนำเสนอ    
คณะกรรมการจังหวัด   
________________________________

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ได้ข้อเสนอรูปแบบ
ความร่วมมือในการป้องกันและลดผลกระทบ
จากการพนันที่มีต่อกลุ่มเยาวชน มีสื่อเผยแพร่
สาธารณะ  VTR  และสร ุปผลการดำเน ิน
โครงการ สรุปบทเรียนความรู้และประสบการณ์
การดำเนินงานโครงการย่อยของสถานศึกษา 

สำหรับเงื่อนไขความสำเร็จ ได้แก่ ความร่วมมือ 

การสนับสนุนจากภาค ีและพลังเยาวชน





• เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลไก

การข ับเคล ื ่อนนโยบายป ้องก ันและ      
ลดผลกระทบจากการพนันในและรอบ

สถาบันการศึกษาระดับจังหวัด• เพื่อสร้างและขยายรูปแบบความร่วมมือ

ระหว่างสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
กับชุมชนโดยรอบเพื ่อป้องกันและลด

ผลกระทบจากการพนัน• เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของภัย 
อ ันตรายและการป ้องก ันการพน ัน       
ทุกรูปแบบแก่นักศึกษา

• ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลไก

จากคณะกรรมการจังหวัดและหน่วยงานภาค  ี   
ที่เกี่ยวข้อง • เกิดรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ

ภาคีเครือข่าย กับชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันและ

ลดผลกระทบจากการพนัน• นักศึกษา  ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน

รอบมหาวิทยาลัยคนได้รับความรู้  ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับภัยอันตรายและการป้องกันการพนัน

• นำเสนอคณะกรรมการจังหวัด• เสวนาเรื่องบทบาทนักศึกษากับ

การรู้เท่าทันการพนันยุค 4.0• นักสืบสีขาว  (สำรวจสถานการณ์)• เสวนา เรื่อง สรุปสถานการณ์

•การสนับสนุน•ศักยภาพของทีม
เงื่อนไขความสำเร็จ•ความต่อเนื่อง•ความร่วมมือ

กระบวนการ ผลลัพธ์ความปรารถนา

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง
และพัฒนากลไกการขับเคลื ่อนนโยบาย
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันใน
และรอบสถาบันการศึกษา ระดับจังหวัด 
ให้มีความเข้มแข็งและสามารถทำหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิผล  เพื่อสร้างและขยายรูป
แบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
ภาคีเคร ือข ่าย กับช ุมชนโดยรอบเพื ่อ
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน 
และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของ
ภัยอันตรายและการป้องกันการพนันทุกรูป
แบบแก่น ักศ ึกษา กลุ ่มเป ้าหมาย  คือ 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา น่าน สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการ 
จังหวัด  ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง  ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  โดยมีวิธีดำเนินการ 

คือ นำเสนอคณะกรรมการจังหวัด เสวนา 
เรื ่องบทบาทนักศึกษากับ การรู ้เท่าทัน  
การพนันยุค 4.0 นักสืบสีขาว  (สำรวจ
สถานการณ์)  และเสวนาสรุปสถานการณ์
____________________________________________________

ผลผลิต/ผลลัพธ ์คณะกรรมการจังหวัด
และหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวข้องรับทราบ และ
สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลไก โดยมี
คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรม 
เกิดรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาน
ศึกษาและภาคีเครือข่าย  กับชุมชนโดยรอบ
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
ที ่สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที ่ด ีร ่วมกัน
อย่างยั่งยืน นักศึกษา ผู้นำชุมชนและคณะ
กรรมการชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  ได้รับ
ความรู ้ เข้าใจการป้องกันและลดผลกระทบ
จากการพนัน สำหรับเงื่อนไขความสำเร็จ 
ได้แก่ ความต่อเนื ่อง  ความร่วมมือ การ
สนับสนุน และศักยภาพของทีม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
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โครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน 
Rajamangala University of Technology Lanna Nan Stop GAMBLING 

(สญัญาเลขท่ี GAM4 60013 รหสัโครงการ GAM4 60013) 

รับผดิชอบโครงการ โดย นางปิยะนุช  สินันตา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ได้รับทุนสนับสนุนโดย 

พัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน 
ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 

มีนาคม 2561 





• เพื ่อสนับสนุนการจัดตั ้ง  และพัฒนากลไก    
การขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบ
จากการพนันออนไลน์และการส่งเสริมการขาย
ด้วยวิธีการเสี่ยงโชคในและรอบสถานศึกษาใน

การทำหน้าที ่ปกป้องคุ ้มครองนักเรียนและ
ช ุมชนจากการพนันให ้ม ีความเข ้มแข ็งและ

สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล• เพื่อเสริมสร้างและขยายรูปแบบความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนโดยรอบในการ

สร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ป้องกัน
และลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์และ  
การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชคในและ
รอบสถานศึกษา

• แนวทาง/ร ูปแบบในการพัฒนากลไก   
การข ับ เคล ื ่อนนโยบายป ้องก ันและ       
ลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์และ
การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชค

ในสถานศึกษาและชุมชน• รายงานสรุปบทเรียนการพัฒนาความ

ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนใน
การสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) 
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์และการส่งเสริมการขายด้วยวิธี
การเสี่ยงโชค

• ประชุมคณะทำงาน• แลกเปลี่ยนแนวทางสร้าง Safety Zone  
TO BE NUMBER ONE ใน  2 ระดับ คือ 
ในระดับสถานศึกษา  และในระดับชุมชน• สรุปผลรูปแบบการขยายความร่วมมือ
ในพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone)

•การสนับสนุนจากภาคี•การมีพี่เลี้ยง เงื่อนไขความสำเร็จ •ความศรัทธา•ความร่วมมือ

กระบวนการ ผลลัพธ์ความปรารถนา

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง
และพัฒนากลไกการขับเคลื ่อนนโยบาย
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
ออนไลน์และการส่งเสริมการขายด้วยวิธี
การเสี่ยงโชคในและรอบสถานศึกษาในการ
ทำหน้าที ่ปกป้องคุ ้มครองนักเรียนและ
ชุมชนจากการพนันให้มีความเข้มแข็งและ
สามารถทำหน้าที ่ได้อย่างมีประสิทธิผล 
และเพื่อเสริมสร้างและขยายรูปแบบความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนโดย
รอบในการสร้างพ้ืนท่ีปลอดภัย  (Safety Zone) 
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
ออนไลน์และการส่งเสริมการขาย ด้วยวิธี

การเสี่ยงโชคในและรอบสถานศึกษา มีกลุ่ม
เป้าหมาย คือ แกนนำนักเรียนของโรงเรียน
ดงแคนใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำ
ในชุมชน มีวิธีการดำเนินการ คือ ประชุม
คณะทำงานแลกเปลี ่ยนแนวทางสร ้าง 
Safety Zone TO BE NUMBER  ONE ใน 
2 ระดับ คือ ในสถานศึกษา และในชุมชน 
และสรุปผลรูปแบบการขยายความร่วมมือ
ในพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) 
____________________________________________________

ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ได้แนวทาง/รูปแบบ
ในการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบาย
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์และการส่งเสริมการขายด้วยวิธี
การเสี ่ยงโชคในสถานศึกษาและชุมชน 
รายงานสรุปบทเรียนการพัฒนาความร่วม
มือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการ
สร ้างพื ้นท ี ่ปลอดภัย (Safety Zone) 
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
ออนไลน์และการส่งเสริมการขายด้วยวิธี
การเสี่ยงโชค สำหรับเงื่อนไขความสำเร็จ 
ได้แก่ ศรัทธา ความร่วมมือ การสนับสนุน
จากภาคี และการมีพี่เลี้ยง

จัดทำข้อเสนอรูปแบบและกลไกความร่วมมือในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์
และเสี่ยงโชค เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
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• ศึกษาสถานการณ์การเล่นการพนันและ 
เพื ่อศึกษาสาเหตุและปัจจัยที ่มีความ

ส ัมพ ันธ ์ก ับการเล ่นการพน ันของ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบ

มหาวิทยาลัย• พัฒนารูปแบบดำเนินการป้องกันและ

ลดผลกระทบจากการพนัน• เสริมสร้างหรือขยายรูปแบบความร่วม

มือระหว่างสถานศึกษา ในการสร้าง

พื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone)

• ข้อมูลสถานการณ์ สาเหตุ และปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง 
กับปัญหาการพนันในมหาวิทยาลัย• ม ีร ูปแบบหร ือกลไกในการป ้องก ันและ        
ลดผลกระทบจากการพนันในระดับสถานศึกษา• ได ้ข ้อเสนอแนะเช ิงนโยบายท ั ้งในระด ับ

มหาวิทยาลัยและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ• มีการดำเนินการต่อเนื ่องแบบเต็มรูปแบบ  
ทั้งการป้องกันและเยียวยาในระยะต่อไป

• ศึกษาสถานการณ์การพนันของนักศึกษาและ

ชุมชน• จัดเวทีนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและ

แนวทางการแก้ไข• พัฒนารูปแบบการดำเนินการป้องกันและลด

ผลกระทบจากการพนัน• ทดลองใช้รูปแบบการดำเนินการป้องกันและ

ลดผลกระทบจากการพนัน• ประเมินผลกระบวนการจัดกิจกรรมและข้อ

เสนอแนะเพื่อพัฒนาแบบเต็มรูปแบบที่ยั่งยืน

•ความร่วมมือ•พลังคนทำงาน
เงื่อนไขความสำเร็จ•ภาคีสนับสนุน•วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

กระบวนการ ผลลัพธ์ความปรารถนา

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์การ
เล่นการพนันสาเหตุและปัจจัยที ่ม ีความ
สัมพันธ์กับการเล่นการพนันของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยและชุมชนรอบ เพื ่อพัฒนา   
รูปแบบการดำเนินการป้องกันและลดผล 
กระทบจากการพนันออนไลน์กับการให้
รางวัลส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชค 
ในและรอบสถาบันการศึกษาในการทำ
หน้าที่ปกป้องคุ้มครองนักศึกษาและชุมชน
จากการพนัน ให้มีความเข้มแข็งและสามารถ
ทำหน้าที ่ได้อย่างมีประสิทธิผล  และเพื ่อ
เสริมสร้างหรือขยายรูปแบบความร่วมมือ
ระหว ่างสถานศึกษาก ับช ุมชนโดยรอบ     
ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย  (Safety Zone) 
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน    

ในและรอบสถาบันการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 
คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ ้าหลวง 
คณาจารย์ กิจการนักศึกษาในแต่ละสำนัก      
กลุ่มงานกิจการนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษา 
และผู้บริหารสถานศึกษา วิธีการดำเนินการ 
คือ ศึกษาสถานการณ์การเล่นการพนันของ
นักศึกษาและชุมชน การจัดเวทีเพื่อนำเสนอ
ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขและพัฒนารูปแบบการดำเนินการ
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน 
ทดลองใช้ร ูปแบบกิจกรรมจากข้อเสนอ 
แนวทางจากผลการจ ัดเวท ีประเม ินผล 
กระบวนการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาแบบเต็มรูปแบบที่ยั่งยืน    
____________________________________________________

ผลผลิต/ผลลัพธ ์คือ  ได้ข้อมูสถานการณ ์

สาเหตุ และปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับปัญหา   
การพนันในมหาวิทยาลัย  มีรูปแบบหรือกลไก
ในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
ในระด ับสถานศ ึกษา  ได ้ข ้อเสนอแนะ      
เชิงนโยบายทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ  และมีการดำเนินการต่อเนื่อง
แบบเต็มรูปแบบทั้งการป้องกันและเยียวยา
ในระยะต่อไป สำหรับเงื่อนไขความสำเร็จ 

ได้แก่ ความร่วมมือ  พลังคนทำงาน ภาคี
สนับสนุน และวิทยากรมีความเชี่ยวชาญ

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
ในกลุ่มนักศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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• ศึกษาสถานการณ์การพนันในและรอบ
มหาวิทยาลัย• พัฒนากลไกนักศึกษา• เสร ิมสร ้างความร ่วมม ือระหว ่าง
มหาวิทยาลัย

• นักศึกษาตระหนักถึงผลกระทบ
ของการพนัน• มีรูปแบบกลไกบูรณาการทำงาน
ขับเคลื ่อนเพื ่อลดผลกระทบจาก
การพนันออนไลน์และเส ี ่ยงโชค 
ของมหาวิทยาลัยร่วมกับสมัชชา
สุขภาพจังหวัดเชียงราย ท่ีสามารถ 
นำไปขยายผลยังสถาบันการศึกษา
อื ่น  ๆ  และกับชุมชนบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัย

• ประชุมคณะทำงาน • ศึกษาสถานการณ์ด้านการพนัน • พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนในการสร้าง
ความตระหนักรู้ภายในมหาวิทยาลัย • สื ่อสารบทเร ียนกลไก/กระบวนการ 
ของมหาวิทยาลัย• สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน

•ใช้กระบวนการสมัชชา เงื่อนไขความสำเร็จ •ใช้แนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

กระบวนการ ผลลัพธ์ความปรารถนา

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้าน
การพนันออนไลน์และการเสี ่ยงโชค ใน
บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื ่อ
พัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนป้องกัน
และลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์
และการเสี่ยงโชคของมหาวิทยาลัย และเพื่อ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ซึ ่งม ีกลุ ่ม    
เป้าหมาย คือ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 14 คณะ องค์การนักศึกษา 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วิธีการดำเนินการ 
คือ ประชุมคณะทำงาน ศึกษาสถานการณ์
ด้านการพนันในและรอบ มหาวิทยาลัย 
พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนในการสร้างความ
ตระหนักรู้ภายในมหาวิทยาลัย ส่ือสารบทเรียน
กลไก/กระบวนการของมหาวิทยาลัย ร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน    
____________________________________________________

ผลผลิต/ผลลัพธ ์คือ นักศึกษาตระหนัก
ถึงผลกระทบของการพนันออนไลน์และ
เสี่ยงโชค มีรูปแบบกลไกบูรณาการทำงาน
ขับเคลื่อนเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน
ออนไลน์และเสี่ยงโชค ของมหาวิทยาลัยร่วม
กับสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย ท่ีสามารถ
นำไปขยายผลยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ  และ
กับชุมชนบริเวณมหาวิทยาลัย  เง ื ่อนไข  
ความสำเร็จ  ได้แก ่ ใช้กระบวนการสมัชชา  
ใช้แนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

สร้างกลไกให้รู้เท่าทันพนันออนไลน์และเสี่ยงโชค
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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• เพ ื ่อสร ้างกลไกความร ่วมม ือในการ

ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์และเสี่ยงโชค  ในพื้นที่ชุมชนรอบ 
มหาวิทยาลัยนครพนม • เพื ่อขับเคลื ่อนนโยบายป้องกันและลด   
ผลกระทบจากการพนันในและรอบสถาบัน

การศึกษา• เพื่อให้ได้ชุดความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือ

ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนโดยรอบใน

การสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone)

• รูปแบบกลไกความร่วมมือของสถาน

ศึกษาและชุมชน• การขยายผลและเชื่อมโยงการทำงานของ

กลไกระดับจังหวัด• ชุดความรู้จากดำเนินงาน ที่สามารถนำไป
เป็นตัวอย่างในการดำเนินงานสำหรับ

สถานศึกษาอื่น ๆ

• สำรวจสถานการณ์และความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อป ัญหาการพนันในเด ็กและ

เยาวชน• เวทีวิจัยเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบาย• การจัดเวทีสาธารณะคืนข้อมูลให้กับชุมชน

และการรณรงค์โดยรอบสถานศึกษา

•การมีส่วนร่วม•ภาคีสนับสนุน
เงื่อนไขความสำเร็จ •การมีพี่เลี้ยง

กระบวนการ ผลลัพธ์ความปรารถนา

วัตถุประสงค ์ เพื่อสร้างกลไกความร่วม
มือในการป้องกันและลดผลกระทบจาก
การพนันออนไลน์และเสี่ยงโชค  ในพื้นที่
ช ุมชนรอบมหาวิทยาลัยนครพนมเพื ่อ    
ขับเคล่ือนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบ
จากการพนันในและรอบสถาบันการศึกษา 
ในการทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองนักศึกษา
และชุมชนจากการพนัน ให้มีความเข้มแข็ง
และสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นฐาน และ
เพื่อให้ได้ชุดความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนโดยรอบใน
การสร้างพื้นที่ปลอดภัย  (Safety Zone) 

ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันใน
และรอบสถาบันการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 
คือ นักศึกษาในสถานศึกษามหาวิทยาลัย
นครพนม เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนที่
เป็นพื ้นที ่บริการของมหาวิทยาลัย  หรือ
ชุมชนท่ีเป็นพ้ืนท่ีบริการของสถาบันการศึกษา 

ผู ้บริหารและบุคลากรสถานศึกษา ผู ้นำ
ชุมชน ผู ้แทนหน่วยงานของรัฐและภาค
ประชาสังคมในระดับพื ้นที ่จังหวัด  มีวิธี
ดำเนินการ คือ การสำรวจสถานการณ์และ
ความคิดเห ็นของประชาชนต่อป ัญหา    
การพนันในเด็กและเยาวชน จัดเวทีวิจัย      
เชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่

การปฏิบัติและจัดเวทีสาธารณะคืนข้อมูล
ให้กับชุมชนและการรณรงค์โดยรอบสถานศึกษา    
____________________________________________________

ผลผลิต/ผลลัพธ ์ คือ ได้รูปแบบกลไก
ความร่วมมือของสถานศึกษาและชุมชน 
เกิดการขยายผลและเชื่อมโยงการทำงาน
ของกลไกระดับจังหวัด และเกิดชุดความรู้
จากการดำเนินงานที ่สามารถนำไปเป็น
ตัวอย่างในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษา 
อื่นๆ สำหรับเงื่อนไขความสำเร็จ คือ การมี
ส่วนร่วม ภาคีสนับสนุน และการมีพี่เลี้ยง

จัดทำข้อเสนอรูปแบบและกลไกความร่วมมือในการป้องกันและลดผลกระทบ
จากการพนันออนไลน์และเสี่ยงโชค ในพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนครพนม
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• บูรณาการกระบวนการพัฒนารูปแบบ

กลไกการทำงานการจัดการลดผล  
กระทบจากปัญหาการพนันในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน ระหว่างสถาบันการศึกษา
กับหน่วยงานจังหวัดเชียงราย• ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการ

ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
ไปส ู ่กระบวนการสม ัชชาส ุขภาพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  หรือ 
วาระจังหวัดเชียงราย

• ข ้อเสนอเช ิงนโยบายการจ ัดการ

ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน 
เข ้าส ู ่กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
จังหว ัดเช ียงราย/คณะกรรมการ    
จัดระเบียบสังคมจังหวัดเชียงราย• รูปแบบการดำเนินงานกลไกความ

ร่วมมือเพื ่อผลักดันการขับเคลื ่อน
นโยบายการป้องกันและลดผลกระทบ
จากการพน ันในและรอบสถาบ ัน    
การศึกษา

• วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย• เวทีพัฒนากลไกคณะกรรมการจัด
ระเบียบสังคมเชียงราย  และสถาบัน
การศึกษา• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าเวที
สาธารณะเพื ่อผลักดันข้อเสนอเชิง

นโยบายการจัดการป้องกันและลด
ผลกระทบจากการพนันในเด็กและ
เยาวชน  สู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด

•ศักยภาพของทีม•การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เงื่อนไขความสำเร็จ •การมีพี่เลี้ยง•ความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนในผลงาน

กระบวนการ ผลลัพธ์ความปรารถนา

วัตถุประสงค์ เพ่ือบูรณาการกระบวนการ
พัฒนารูปแบบกลไกการทำงานการจัดการ
ลดผลกระทบจากปัญหาการพนันในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ระหว่างสถาบันการศึกษา
กับหน่วยงานจังหวัดเชียงราย และเพ่ือผลักดัน
ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการป้องกันและ
ลดผลกระทบจากการพนันไปสู่กระบวนการ 
สมัชชาสุขภาพ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 
หรือวาระจังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมาย 
คือ หน่วยงานภาครัฐ  ภาควิชาการ และภาค
ประชาสังคมจังหวัดเชียงราย  สถาบันการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใน

จังหวัดเชียงราย มีวิธีการดำเนินการ คือ 
ประชุมคณะทำงาน จัดเวทีพัฒนากลไก
คณะกรรมการจัดระเบียบสังคมเชียงราย 
และสถาบันการศึกษา จัดกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าเวทีสาธารณะ
เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการ
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันใน
เด็กและเยาวชนสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย    
____________________________________________________

ผลผลิต/ผลลัพธ์ คือ  ข้อเสนอเชิง
นโยบายการจัดการป้องกันและลดผลกระทบ 

จากการพนันเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดเชียงราย/คณะกรรมการจัดระเบียบ
สังคมจังหวัดเชียงราย  เกิดรูปแบบการ
ดำเนินงานกลไกความร่วมมือเพื่อผลักดัน
แนวทางการขับเคลื ่อนนโยบายป้องกัน  
และลดผลกระทบจากการพนัน ในและ 
รอบสถาบันการศึกษาจังหวัดเชียงราย 

เงื่อนไขความสำเร็จ ได้แก่ ศักยภาพของทีม 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การมีพ่ีเล้ียง 
และความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนในผลงาน

การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและ
ลดผลกระทบจากการพนันในและรอบสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงราย
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• เพื่อสนับสนุนและจัดตั้งการพัฒนากลไก
การขับเคลื่อนนโยบายลดผลกระทบจาก
การพนันของสถาบันการศึกษา• เพื ่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนในการสร้างพื้นที่
ปลอดภัย (Safety Zone)

• ข้อเสนอรูปแบบกลไกความร่วมมือใน   
การป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน 
ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย• สร ุปผลการดำเน ินโครงการรายงาน   
สรุปบทเร ียนความรู ้และประสบการณ์   
การดำเนินงานโครงการ

• การประช ุมคณะทำงานจัดระเบ ียบ
ส ังคมรายรอบมหาว ิทยาล ัยวล ัย
ลักษณ ์ ผู้นำนักศึกษา สถานประกอบ
การและร้านค้า• ทำบันทึกขอ้ตกลงรว่มตา้นภัยการพนัน• การจัดงานรณรงค์ต้านภัยการพนัน• การตรวจพื้นที่เสี่ยง• การรายงานและนำเสนอคณะกรรมการ
จัดระเบียบสังคมจังหวัด

•ความร่วมมือร่วมใจเงื่อนไขความสำเร็จ•การทำงานเป็นทีม•การสนับสนุนจากภาคี

กระบวนการ ผลลัพธ์ความปรารถนา

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและจัดตั้ง
การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบาย
ลดผลกระทบจากการพนันของสถาบัน
การศึกษา และเพื่อเสริมสร้างความร่วม
มือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการ
สร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) กลุ่ม
เป้าหมาย คือ ผู้นำชุมชนในท้องถิ่นรอบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหารหน่วยงาน 
ของร ัฐที ่ เก ี ่ยวข ้องบังค ับใช ้กฎหมาย              

ผู ้ประกอบการร ้านค้า หอพักเอกชน 

อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  มีวิธีการดำเนินการ คือ การ
ประชุมคณะทำงานและกลุ ่มเป้าหมาย 
ทุกกลุ่ม ทำบันทึกข้อตกลงร่วมต้านภัย
การพน ันการจ ัดงานรณรงค ์ต ้านภ ัย     
การพนัน การตรวจพื้นที่เสี่ยง  และการ
รายงานและนำเสนอคณะกรรมการ     
จัดระเบียบสังคมจังหวัด    
__________________________________________________

ผลผลิต/ผลลัพธ์ คือ ได้ข้อเสนอ    
รูปแบบกลไกความร่วมมือในการป้องกัน
และลดผลกระทบจากการพนันที ่ม ีต่อ
กลุ ่มเป้าหมายเฉพาะเด็กและเยาวชน       

ได้สรุปผลการดำเนินโครงการ  รายงาน
สรุปบทเรียนความรู ้และประสบการณ์  
การดำเนินงานโครงการย่อยของสถานศึกษา 

สำหรับเง่ือนไขความสำเร็จ  ได้แก่ ความร่วมมือ
ร่วมใจ  การทำงานเป็นทีม การสนับสนุน
จากภาคี

วลัยลักษณ์ร่วมใจพัฒนากลไกขับเคลื่อนนโยบายต้านภัยการพนัน
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• สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลไก

การขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลด

ผลกระทบจากการพนันในและรอบ

สถาบันการศึกษา • เสริมสร้างหรือขยายรูปแบบความ

ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
โดยการสร้างพื ้นที ่ความปลอดภัย 
(Safety Zone)

• ข้อเสนอรูปแบบกลไกความร่วมมือในการ

ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันที่มี

ต่อเด็กและเยาวชน• สรุปผลการดำเนินงาน  บทเรียนความรู้ 
และประสบการณ์• ข้อเสนอแนะในการป้องกันการพนัน

• ประชาสัมพันธ ์ชี้แจงกับสถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง• วิจัยสำรวจสถานการณ์การพนัน• รณรงค์และต่อต้านการพนัน• สรุปผลการดำเนินงาน

•ความร่วมมือจากภาคี•พลังคนทำงาน
เงื่อนไขความสำเร็จ •การมีส่วนร่วม 

กระบวนการ ผลลัพธ์ความปรารถนา

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง
และพัฒนากลไกการขับเคลื ่อนนโยบาย
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันใน
และรอบสถาบันการศึกษา  ในการทำ
หน้าที่ปกป้องคุ้มครองนักเรียน นักศึกษา
และชุมชนจากการพนัน ให้ความเข้มแข็ง
และสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล 
และเพื ่อเสร ิมสร้างหรือขยายรูปแบบ 
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
โดยรอบในการสร ้างพ ื ้นท ี ่ปลอดภ ัย 
(Safety Zone) ป้องกันและลดผลกระทบ

จากการพนันในและรอบสถาบันการศึกษา 
กลุ ่มเป้าหมาย  คือ นักเรียน นักศึกษา 
บ ุคลากรทางการศ ึกษา จากสถาบ ัน    
การศึกษาต่าง  ๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มี
วิธีการดำเนินการ คือ ชี้แจงประชาสัมพันธ์
ก ับสถาบันการศ ึกษาและหน่วยงานที ่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสภาเด็ก และเยาวชน
จังหวัดปัตตานี การสำรวจ วิจัยสถานการณ์
การพนันรณรงค์และต่อต้านการพนัน 
และสรุปผลการดำเนินงาน   
__________________________________________________

 ผลผลิต/ผลลัพธ ์ คือ ได้ข้อเสนอ    
รูปแบบกลไกความร่วมมือในการป้องกัน
และลดผลกระทบจากการพนันที่มีต่อกลุ่ม
เป้าหมายเฉพาะเด็กและเยาวชน และสรุป
ผลการดำเนินโครงการ รายงานสรุปบทเรียน
ความรู้และประสบการณ ์ สำหรับเงื่อนไข
ความสำเร็จ  ได้แก่ ความร่วมมือจากภาคี 
พลังคนทำงาน การมีส่วนร่วม

พัฒนารูปแบบและกลไกความร่วมมือการป้องกันและลดผลกระทบ
จากการพนันออนไลน์และเสี่ยงโชค เครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานี
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• ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้เข้าใจถึง

ปัญหาที่เกิดจากการพนันทั้งใน     
และรอบมหาวิทยาลัยบูรพา

• ข้อเสนอรูปแบบกลไกความร่วมมือในการ

ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน• บทเร ี ยนความร ู ้ แล ะปร ะสบการณ  ์       
การทำงานด้านการพนัน• ตระหนักถึงปัญหาและโทษภัยจากการ

พนันทุกรูปแบบ• เก ิดเคร ือข ่ายความร ่วมม ือต ่อต ้าน     
การพนันในสถานศึกษาและพื้นที่โดยรอบ• ปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการพนัน    
ในหมู่นิสิต

• ระดมสมอง  (Brainstorm) และสร้างความ

ตระหนักรู้ (Making Awareness)• สำรวจและศึกษาสถานการณ์การพนัน• สร้างค่านิยม (Making Values) ในกลุ่มนิสิต
นักศึกษา• สร้างกระแส  (Making Trends) รณรงค์ต่อต้าน 
การพนันในงานกีฬาประจำปี ถ่ายทอดค่านิยม 

“จากพี่สู่น้อง” ผ่านกิจกรรม “รับน้อง”• สรุปบทเรียนความรู้และประสบการณ ์       
การดำเนินโครงการ

•ระเบิดออกมาจากข้างใน         
อาศัยความร่วมมือ •เครือข่ายความร่วมมือของนิสิต

นักศึกษา

เงื่อนไขความสำเร็จ •การบูรณาการการรณรงค์ต่อต้าน

การพนันกับขบวนการนิสิตนักศึกษา•แรงสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

เช่น  ผู้บริหาร คณาจารย์

กระบวนการ ผลลัพธ์ความปรารถนา

สร้างเสริมเครือข่ายกลไกความร่วมมือในการป้องกัน และลดผลกระทบ
จากการพนันออนไลน์ และเสี่ยงโชคในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา
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วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ตระหนักรู้ของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ระดับชั้น
ปริญญาตรี และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดจาก
การพนันทั้งใน และรอบมหาวิทยาลัยบูรพา 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตนักศึกษา สมาชิก
ในสโมสรนิสิตนักศึกษา มีวิธีการดำเนินการ 
คือ ระดมสมองและสร้างความตระหนักรู้ 
สำรวจและศึกษาสถานการณ์การพนัน 

สร้างค่านิยมในกลุ่มนิสิตนักศึกษา สร้างกระแส 

โดยการรณรงค์ต ่อต ้านการพนัน และ
สัมมนา ระดมความคิด เพื่อสรุปบทเรียน
ความรู้  
____________________________________________________

ผลผลิต/ผลลัพธ ์  ได้ข้อเสนอรูปแบบ
กลไกความร่วมมือในการป้องกันและลด
ผลกระทบจากการพนันท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมาย 
เฉพาะเด็กและเยาวชน และสรุปผลการ
ดำเนินโครงการ สรุปบทเรียนความรู้และ

ประสบการณ์การดำเนินงานโครงการย่อย
ของสถานศึกษา สำหรับเงื่อนไขความสำเร็จ 
ได้แก่ ระเบิดออกมาจากข้างในและอาศัย
ความร่วมมือ  เครือข่ายความร่วมมือของ
นิสิตนักศึกษา  การบูรณาการรณรงค์ต่อต้าน 
การพนันกับขบวนการนิสิตนักศึกษา และ
แรงสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เช่น ผู้บริหาร 
คณาจารย์ 





( I n f i n i t y  Mode l )

การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการป้องกันและลด
ผลกระทบจากการพนันในเชิงพื้นที่นั้นต้องอาศัยทั้งพลังใจ พลังกาย 
พลังความร่วมมือของเครือข่ายและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการขับเคล่ือน 
สู่ความสำเร็จ ซึ่งเมื่อเริ่มต้นดำเนินงานอาจต้องเผชิญกับแรงต้านและ
ปัญหาอุปสรรคหลากหลายด้าน แต่เชื่อเหลือเกินว่า แรงขับเคลื่อน
เพียงน้อยแต่เคลื่อนไม่หยุดนั้นจะเป็นแรงกระเพื่อมที่สำคัญและ
ขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ อย่างแน่นอน เช่นเดียวกับกลไกที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินงานของ 15 พื้นที่ที่ช่วยสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้น 

โดยบทเรียนที ่ค ้นพบจากการดำเนินงานที ่ผ ่านมานั ้นเร ียกว่า      
“อินฟินิตี ้ โมเดล” ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถนำไปใช้เป็น
แนวทางการดำเนินงานและการขยายผลให้ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ 
ในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพต่อไป

อินฟินิตี้โมเดล

“

”
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ใช้ข้อมูลเป็น 

วางแผนได้  1

2

มองเห็นเครือข่าย3

ระบุให้ได้ถึงปัญหา 4

บริหารจัดการด้วยปัญญา5

มีพ่ีเลี้ยงมาเติมเต็ม 6

KM เป็นประจํา 7

ทําต่อให้ย่ังยืน8

á¹Ç» Ô̄ºÑµÔ·Õè´Õã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ»�Í§¡Ñ¹áÅÐÅ´¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¡ÒÃ¾¹Ñ¹

   จากการถอดบทเรียนจาก 15 พื้นที่ ที่ดำเนินการ
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันในพื ้นที ่และ
ชุมชนรอบสถานศึกษาสามารถสร้างแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อ
เป็นหลักในการดำเนินงาน ใน 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงก่อน
ดำเนินการ ประกอบด้วย  4 หลัก ได้แก ่ 1) วางแผนได้ 
2) ใช้ข้อมูลเป็น 3) มองเห็นเครือข่าย 4) ระบุได้ถึง
ปัญหา ช่วงระหว่างดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 2 หลัก 
ได้แก่ 1) บริหารจัดการด้วยปัญญา 2) มีพ่ีเล้ียงมาเติมเต็ม 

และช่วงของการสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ประกอบ
ด้วย 2 หลัก ได้แก่ 1) KM เป็นประจำ 2) ทำต่อให้
ยั่งยืน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วผู้ร่วมถอดบทเรียนมีความ
เห็นพ้องกันว่าจะให้สร้างแนวปฏิบัติทั ้ง 8  หลักนี้ว่า    
อินฟินิตี ้ โมเดล โดยมีที่มาจาก หลัก 4 + 2 + 2 = 8 
ซึ่งมีนัยยะถึงการมีมุมมองที่กว้างไกลอันนำมาซึ่งความ
สำเร็จและความยั่งยืนในการป้องกันและลดผลกระทบ
จากการพนัน
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วางแผนได้ : 

กระบวนการคิดก่อนลงมือทำเพื่อกำหนดแผนงาน
แนวทางการกระทำในทางปฏิบัติจริงไว้ล่วงหน้า 
เพื่อผลสำเร็จที่ตรงตามเป้าหมาย

มีการนำข้อมูลที ่มีหรือค้นคว้าเพิ ่มเติมทั ้งข้อมูล  
ทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิมาใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม

ใช้ข้อมูลเป็น :

มองเห็นเครือข่าย :

การทำงานใดๆ จำเป็นต้องอาศัยภาคีเครือข่ายเพื่อ
ช่วยสนับสนุนและขับเคลื ่อนการดำเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย

ระบุให้ได้ถึงปัญหา :

ในการดำเนินงานผู้ปฏิบัติต้องค้นหาทำความเข้าใจ
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน และเป็นปัญหาที่แท้จริง
ไม่ใช่ปัญหาเทียม

บริหารจัดการด้วยปัญญา :

มีการดำเนินงานมีการใช้ความรู้รอบ และการคิด
ขั้นสูง เช่น การคิดเชิงวิเคราะห ์ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงวิพากษ์เพื ่อพิจารณาไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบ ทั้งก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการและ
หลังดำเนินการ

เป็นการมองหาพี่เลี้ยงที่จะช่วยมาเติมเต็มความคิด
แนวทางกลยุทธ์ตลอดทั้งกำลังใจในการปฏิบัติงาน
เสมือนทัพหลังคอยหนุนเสริม เมื่อพื้นที่พึ่งตนเองได้ 
พี่เลี ้ยงจะเคลื่อนไปสู่พื ้นที ่อื ่นในขณะเดียวกันตัว
พื้นที่เองเมื่อแข็งแกร่งก็จะผันตัวเองไปเป็นพี่เลี้ยงให้
พ้ืนท่ีอ่ืนต่อไป

มีพ่ีเลี้ยงมาเติมเต็ม : 

KM เป็นประจํา :

เมื ่อได้ลงมือปฏิบัติต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทบทวนผลการปฏิบัติแบ่งปันความรู ้ถ่ายทอด และ
จัดเก็บอย่างเหมาะสมเพื ่อการปรับปรุงงานให้ดี   
ย่ิงข้ึนไป

ทําต่อให้ย่ังยืน :

เป็นความต่อเนื ่องเมื ่อช่วยแก้ไขปัญหาให้พ้นจาก
ความเดือดร้อนแล้วกระทั่งพึ่งตนเองได ้ พึ่งพากันเอง
ได ้รวมกลุ่มอย่างมีพลัง ความยั่งยืนตามบริบทสังคม
วัฒนธรรมก็จะบังเกิดขึ้น

1 2

43

5 6

7 8
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ทิศทางที่ควรมี
ในอนาคต

ส่วนที่ 3



ทิศทางที่ควรมีในอนาคต

ทิศทางในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน    
ที่ควรมีในอนาคตนั้น ถูกกำหนดขึ้นจากประสบการณ์เดิม 
ที่เคยดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและลดผลกระทบ
จากการพนันทั้งในและรอบสถานศึกษาอันเปรียบเสมือน
แนวทางที่ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยต้นทุนเดิมที่มีเพื ่อวาง
กรอบสู่การดำเนินงานในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยผลลัพธ์
ที่ท้าทายผ่านบันไดแห่งความสำเร็จในแต่ละขั้นพร้อมทั้ง
นำเสนอให้เห็นถึงแรงต้านที ่อาจทำให้การดำเนินงาน
บรรลุได้ไม่เต็มที่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีแรงหนุนเสริม  
ที่ช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสู่ความสำเร็จตามผลลัพธ์ 
ที่ท้าทายนั้น

บันไดแห่งความสำเร็จ

“
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ผลขณะทำโครงการ (Expect to See )

ผลระยะยาว (Love to See)

ผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Like to See)

พื้นที่ต้นแบบปลอดการพนัน

• Mapping เครือข่ายของคนทำงาน 
• สร้างความรู้และทักษะเป็นระยะ ๆ
• สนับสนุนสัมมาชีพตามบริบท
• การแสวงหาแหล่งทุนภายนอก 
ที่สามารถทำให้งานต่อเนื่องได้

• การสรุปบทเรียนเป็นระยะ ตรวจสอบ
ผลลัพธ์กับเป้าหมายที่วางไว้

• สนับสนุนให้เด็กมีบทบาท และมีพื้นที่
สร้างสรรค์กิจกรรมของตนอย่างต่อเนื่อง 

• การทำให้เกิดอาชีพที่ต่อเนื่อง หรือทำให้
คนไม่ต้องหวังเรื่องโชค

• การถอดบทเรียนจากการดำเนินงาน

• การมีแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เกิดช่อง
ทางสู่การทำงานในระดับจังหวัด

• สื่อสามารถช่วยมาสร้างแรงกระตุ้น
• ทุนทางสังคม และเครือข่ายในพื้นที่

• ภาครัฐทำงานด้านการพนันเชิงรุก
• คนต้นแบบจะเป็นผู้นำขับเคลื่อน
• คนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ
• รายได้เพิ่มขึ้น ทำให้คนเข้มแข็ง
ที่จะไม่เข้าสู่การพนัน

• คนและพื้นที่ต้นแบบ
• ภาครัฐจริงจัง

• ใช้พื้นที่ต้นแบบเป็นฐานในการ
สนับสนุนทำตามนโยบายจังหวัด

• สนับสนุนการส่งต่อข้อมูลให้กับ
หน่วยงานภาคี

แร
งเ
สร
ิม

แร
งต
้าน

ผล
ลัพ
ธ์

กล
ยุท
ธ์

• เกิดเครือข่ายในการทำงาน
• เกิดความตระหนักและมีทักษะชีวิต
• เกิดสัมมาชีพที่ดีและมีรายได้เพียงพอ

• การบริหารงานของรัฐเอื้อให้มี 
การพนันผิดกฎหมายบางรูปแบบ

• การไม่สามารถบังคับใช้กฎหมาย
และบทลงโทษอย่างจริงจัง

• กลุ่มคนผู้เสียประโยชน์ 
• ทัศนคติของคนที่เล่นการพนัน 
หรือคนที่ไม่เล่นการพนันแต่
เห็นว่าการพนันเป็นเรื่องปกติ

• กลุ่มคนที่เสียประโยชน์อาศัย
อำนาจของรัฐ ไปสนับสนุนบาง
อย่างที่ทำให้สามารถมีการพนันได้

• กลุ่มคนที่เสียประโยชน์
• หากมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 
อาจทำให้งานหยุดชะงัก

• คุณภาพชีวิตของเด็กเปลี่ยนแปลง
• มีพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็ก
• คนมีอาชีพที่ดี
• มีการสร้างความรู้จากการทำงาน

• เกิดพื้นที่ต้นแบบ
• เกิดแนวปฏิบัติที่ดี
• สถิติการพนันลดลง
• ประกาศเป็นวาระจังหวัด

ผลลัพ
ธ์ท่ีท้าทาย
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ผลขณะทำโครงการ (Expect to See )

ผลระยะยาว (Love to See)

ผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Like to See)

เด็กรู้เท่า ก้าวทัน ภัยการพนัน

• ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
• สร้างเครื่องมือ (คู่มือ วิธีการ 
นโยบาย)

• การสร้างสื่อสารสาธารณะ 
(Social Movement) 

• มีเวทีแลกเปลี่ยนในและนอกเครือข่าย
• กระบวนการมีส่วนร่วม

• ข้อห้ามทางศาสนา
• ครอบครัว
• การสนับสนุนจากนโยบายรัฐ

• นโยบายของผู้บริหาร
• ขบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด
• ธรรมนูญสุขภาพ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น
• ชุมชนเข้มแข็ง
• สภาองค์กรชุมชน
• แผนชุมชน/ยุทธศาสตร์จังหวัด

• มติ ครม.
• บรรจุในหลักสูตรการศึกษา
• เขตสุขภาพร่วมขับเคลื่อน
• วิทยุชุมชน/สถานีโทรทัศน์
• แหล่งทุน/พี่เลี้ยง

• ขยายผล
• การจัดการความรู้
• นโยบายสาธารณะ
• Social Movement

• รู้โทษและภัยของการพนัน

• ความเชื่อว่าเป็นเรื่องปกติ
• ความเชื่อและวัฒนธรรม
• ผู้เสียผลประโยชน์
• กฎหมายล้าสมัย
• ฐานะทางสังคม
• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

• ข้อจำกัดและภารกิจของหน่วยงาน
• ผู้บริหารขาดความตระหนัก

• ตระหนักถึงภัยของการพนัน

• ทักษะการจัดการการรู้เท่าทันสื่อ

ผลลัพ
ธ์ท่ีท้าทาย
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ผลขณะทำโครงการ (Expect to See )

ผลระยะยาว (Love to See)

ผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Like to See)

“Anti-gambling” พัฒนาคน สื่อและเครือข่าย 
เพื่อให้การพนันหมดไปจากสถานศึกษา

• ใช้เครือข่ายเดิมที่มี
• ทำงานต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
• บูรณาการกับปัญหา และแก้ไข
ปัญหาไปพร้อมกัน

• สร้างความตระหนักกับสภาพปัญหา 
• มีการสนับสนุนจากส่วนกลาง

• หาเครือข่ายเพิ่ม
• สร้างความร่วมมือในการทำแผน
ยุทธศาสตร์

• แต่งตั้งคณะทำงานอย่างเป็นทางการ
• สร้างช่องทางการสื่อสารกับเครือข่าย
ภายนอก เช่น สสส. 

• บูรณาการงานกับท้องถิ่น

• มีเพื่อนทำงานร่วมกัน
• ผู้บริหารให้การสนับสนุนและ
กำหนดเป็นนโยบาย

• การสนับสนุนจากส่วนกลาง
• กระแสในสังคมเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการพนัน

• เครือข่ายหนุนเสริม
• การมีแนวทางในการทำงานที่ดี
• บทบาทหน้าที่ชัดเจน
• มีพันธมิตรในการทำสื่อ

• คนรับผิดชอบงานชัดเจน
• ทำงานทุกที่และทุกเวลา
• การมีคู่มือในการปฏิบัติ
• งบประมาณ

• ดำเนินงานตามแผนงาน
• เกิดสปิริตในการทำงาน
• ทำ KM เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
• มีสื่อเฉพาะของแต่ละพื้นที่
• ระดมทุน 

• เกิดเครือข่าย

• ความแตกต่างทางความคิด
• ผลประโยชน์
• นโยบาย
• ความไม่ต่อเนื่อง
• ช่วงเวลาที่แตกต่าง

• เครือข่ายหาย ขาดคนทำงาน
• ยุทธศาสตร์กับภารกิจหลัก
ไม่สอดคล้องกัน

• การไม่เปิดเผยข้อมูล เพราะ
ไม่ต้องการให้เป็นกระแสสังคม

• ขาดงบประมาณสนับสนุน

• ไม่มีคนทำงาน
• การไม่ยอมรับของชุมชน
• ไม่นำไปสู่การปฏิบัติ
• ไม่โดนใจ

• ความเข้มแข็งของเครือข่าย

• การพนันหมดไปจากสถานศึกษา

  -ANTI-
GAMBLING

ผลลัพ
ธ์ท่ีท้าทาย
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ผลขณะทำโครงการ (Expect to See )

ผลระยะยาว (Love to See)

ผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Like to See)

นโยบายในการป้องกัน
และลดผลกระทบจากการพนัน

• Mapping ภาคี
• แนวทางการดำเนินงาน 
• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

• Mapping ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

• การทบทวนมาตรการตามบทบาท
หน้าที่ 

• เกิดเวทีคณะทำงานวิชาการ

• ทุนเดิมในพื้นที่
• แหล่งทุนให้การสนับสนุน
• เครือข่ายหนุนเสริม

• นโยบายของรัฐบาล
• ความน่าเชื่อถือขององค์กร
• ภาคียุทธศาสตร์

• แนวทางของต่างประเทศ
• นโยบายของรัฐบาล

• Mapping ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

• การทบทวนบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• เวทีนโยบายสาธารณะ 

• เกิดรูปแบบการป้องกัน
การพนันในระดับพื้นที่

• ขาดความตระหนัก
ต่อผลกระทบจากการพนัน  

• ขาดความตระหนักต่อประเด็น
ปัญหาพนันในเชิงนโยบาย

• ข้อกังขาถึงความจำเป็น
ในเชิงนโยบาย

• หน่วยงานรัฐมีแนวทางป้องกัน
พนันในงานประจำ

• รัฐบาลมีนโยบายในการป้องกัน
และลดผลกระทบจากการพนัน

ผลลัพ
ธ์ท่ีท้าทาย
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ทิศทางที่ควรมีในอนาคต

เพื ่อการบรรลุผลลัพธ์ที ่ท้าทายในการป้องกันและ  
ลดผลกระทบจากการพนัน ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะ
เป็นแรงสนับสนุนสู่ความสำเร็จ ได้แก่ การสร้างใหเ้กิด
พื้นที่สาธารณะเพื่อการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน
โดยในส่วนนี ้ได ้นำเสนอให้เห ็นความสำคัญและ
แนวทางการเกิดพื้นที่สาธารณะเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนดำเนินขับเคล่ือนกลไกการป้องกันและลดผลกระทบ
จากการพนัน  เพื่อให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์อันเป็นเวที 
แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำคัญ

พื้นที่สาธารณะ

“

”
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* พื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) คือ การเปิดวงสร้างพื้นที่การสื่อสารในพื้นที่ที่มี
ลักษณะทางกายภาพตั ้งอยู ่จริงหรือไม่ก็ได  ้ เพื ่อพูดคุย ซักถามกันว่ามีสิ ่งใดเกี ่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบันของพวกเราในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน
นโยบายป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในพื้นที่และชุมชนรอบสถานศึกษา 
ที่ต้องการการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลง โดยในพื้นที่สาธารณะแห่งนี้ จะมีการสื่อสารเพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ในแบบที่เรียกว่าเป็น “ปฏิบัติการสื่อสาร” ที่จะเกิดขึ้นเสมอในทุก ๆ  ครั้งที่มี    
การร่วมวงสนทนาในพื้นที่สาธารณะที่สร้างขึ้น ซึ่งมีลักษณะอันโดดเด่นดังต่อไปนี้

พื้นที่สาธารณะ
( P u b l i c  S p h e r e )
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* 1.*คิดเห็นสอดคล้อง หมายถึง ผู้ร่วม
วงสนทนามีความเข้าใจในภาษา ความหมาย 
และความคิดอย่างสอดคล้องกัน มีความ
จริงใจ ความซื่อตรง ความเหมาะสม และ
ความถูกต้องตามศีลธรรม ในประเด็นเรื่อง
การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไก 
การขับเคล่ือนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบ 
จากการพนันออนไลน์ 
* 2.* เข้าใจซึ่งกัน หมายถึง ผู้ร่วมวง
สนทนาเข ้าใจและให ้ความเคารพใน     
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื ่อน
นโยบายป้องกันและลดผลกระทบจาก  
การพนันออนไลน์ในพื้นที ่และชุมชนรอบ
สถานศึกษา ที่ถูกสะท้อนผ่านมุมมองของ
แต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกัน 
* 3.*มติเอกฉันท  ์ หมายถึง ผู ้ร ่วมวง
สนทนามีความเห็นอย่างสมัครใจในขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่เป็นความคิดเห็นอันเป็นฉันทามติ
ของกลุ่มที่จะนำไปสู่การวางแผนและการ
ปฏิบัติการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
กลไกการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและ
ลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ใน
พ ื ้นท ี ่และช ุมชนรอบสถานศ ึกษาโดย
ปราศจากการโต้แย้งและการบีบบังคับ

ขณะที่เรานำแผนไปปฏิบัต ิจำเป็นอย่างย่ิง
ต้องบันทึกข้อมูลและติดตามสิ่งที่เกิดขึ้น

เพื่อที่จะยืนยันว่าเรากำลังป้องกัน  
หลีกเลี่ยง หรือปรับปรุงผลลัพธ์ที่ไม่
เหมาะสมที่เกิดจากวิธีการทำโครงการ
ของเราก่อนหน้านี้ และเพื่อตรวจสอบว่า
วิธีการใหม่ในการทำโครงการของเรา 
ไม่ได้กำลังสร้างผลลัพธ์ที่ไม่เหมาะสม

อันใหม่หรืออันที่แตกต่าง

“

”
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! ทั ้งนี ้ ในพื ้นที ่สาธารณะ    
ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องสมัครใจเข้าร่วม 
ปราศจากการบังคับหรือกดขี ่ 
เพื่อให้เข้าร่วมในพื้นที่สาธารณะ
แห่งนี ้การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
มีสิทธิ์ที่จะสะท้อนความคิด แสดง
ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน 
อย่างเป็นอิสระ และมีเสรีภาพ 
ภายใต้ความเคารพซึ่งกันและกัน 
เป็นพื ้นที ่แสดงให้เห็นถึงการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซ่ึงจะมุ่งเน้น 
“ปฏิบัติการสื่อสาร” เพื่อร่วมกัน
ค้นหาและระบุถึงผลลัพธ์แห่ง 
การปฏิบัติท่ีงานผ่านมาท่ีไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม 3 ประการ ได้แก่

  1. ความไม่สมเหตุสมผล คือ ร่วมกันค้นหาและระบุถึง 
วัฒนธรรม ความเชื ่อ  หรือวิถีปฏิบัติใด ที่ก่อให้เกิด     
การสับสนทางความคิด ความเข้าใจไม่ถ่องแท้ ความเข้าใจ  
ที่ขัดแย้งและไม่สอดคล้องกัน ท่ีจำกัดหรือเป็นอุปสรรค์ต่อ
การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน
นโยบายป ้องก ันและลดผลกระทบจากการพน ัน
ออนไลน์ในพื้นที่และชุมชนรอบสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงการจัดการทางความคิด ความเข้าใจ
และภาษา ที่เป็นมูลเหตุที่แท้จริงที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์แห่ง
ความไม่สมเหตุสมผลเหล่านี ้ ให้มีความเป็นเหตุเป็นผล 
มากขึ้น 

         

 
  
 

 
  
 

                                       

ารเกวพงอขะณราธาส่ีทน้พืพื้นที่สาธารณะของพวกเรา
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! 2. ความไม่ยั่งยืน  คือ ร่วมกันค้นหา
และระบุถ ึงการปฏิบัต ิท ี ่ผ ่านมาเกี ่ยวกับ    
การดำเน ินงานส่งเสร ิมและพัฒนากลไก    
การขับเคล่ือนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบ
จากการพนันออนไลน์ในพื้นที่และชุมชนรอบ
สถานศึกษาของพวกเรา โดยมุ่งเน้นไปท่ีการจัดการ 
ด้านวัสดุและบริหารด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ก่อ
ให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่เอื้ออำนวยการดำเนินการ
ให้ได้อย่างต่อเนื่อง สังเกตจากผลลัพธ์จากการ
ปฏิบัติที ่มีลักษณะเป็นอันตราย สิ้นเปลือง        

ไร้ประสิทธิภาพ เพื่อจะนำไปสู่การแปลงแปลง
การจัดการทางว ัสด ุและการบริหารด้าน
เศรษฐศาสตร์ ที่เป็นมูลเหตุที่แท้จริงที่ก่อให้
เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ยั่งยืนเหล่านั้น ให้มีผลิตภาพ
และมีความยั่งยืนมากขึ้น

 ! 3. ความไม่เป็นธรรม คือ ร่วมกันค้นหาและ
ระบุถึงการปฏิบัติที่ผ่านมาเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื ่อนนโยบาย
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์   
ในพื้นที่และชุมชนรอบสถานศึกษาของพวกเรา โดย
มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ทางสังคม และกฎเกณฑ์
ต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของพวกเรา ที่ก่อ
ให้เกิดผลลัพธ์ที่แสดงถึงความไม่ยุติธรรมต่อผู้ได้รับ
ผลกระทบ ความไม่ยุติธรรมนั้นคืออะไร เป็นอย่างไร 

มีผลกระทบต่อใครและเกี่ยวข้องกับภาคส่วนใดบ้าง 
รวมถึงร่วมกันค้นหาและระบุถึงนโยบาย มาตรการ 

กฎระเบียบทางสังคม หรือความสัมพันธ์เชิงอำนาจ  

ที่ก่อให้เกิดการจำกัดสิทธิ ์ หรือครอบงำตัดสินใจ
เลือกวิธีปฏิบัติของพวกเรา และหรือคนทั่วไปที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการจัดการ
ทางสังคมและการปกครอง ที่เป็นมูลเหตุที่แท้จริงที่
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ยุติธรรมเหล่านี้ให้มีความเป็น
ธรรมและเพิ่มการมีส่วนร่วมมากขึ้น
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* การสร้างพื้นที่สาธารณะในครั้งนี้จึงเป็นการ
สร้างพื้นที่และโอกาสในการสะท้อนความคิดให้กับ

ผู้ร่วมวงสนทนา เพื่อการพูดคุยซักถามถึงความรู้สึก
นึกคิดที่เป็นไปได้ร่วมกัน  อันจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งที่

กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ และช่วยระบุถึงผลลัพธ์
ของแนวทางการทำงานทั ้งในอดีตและปัจจุบัน     

อันจะเผยให้เห็นสิ ่งต่าง  ๆ ที ่ได้กำลังทำให้เกิด
ผลลัพธ์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องหรือ

ได้รับผลกระทบ จากแนวทางการกระทำสิ่งต่างๆ 

ในปัจจุบัน  ซึ่งอาจกลายมาเป็นความรู้สึกนึกคิดและ

ความวิตกกังวลร่วมกันของทุกคนและเป็นจุดเริ่มต้น
ท่ีสำคัญท่ีทำให้ผู้ร่วมวงสนทนาสามารถระบุได้ชัดเจน 

ว่าสิ่งใดคือปัญหาที่แท้จริงที่คุ้มค่าต่อการตรวจสอบ 

และหาทางดำเนินการแก้ไขป้องกัน  หลีกเลี่ยง หรือ

เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 

“

”ประยุกต์จากแนวคิดการสร้างพื้นที่สาธารณของ เคมมิสและคณะ 
(Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). 

The Action Research Planner: Doing Critical Participatory 
Action Research. Singapore: Springer Singapore.)
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ข้อเสนอแม่บท
เชิงยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 4



จากการถอดบท เร ี ยนกล ไก      
การดำเนินงานเพื ่อป้องกันและ
ลดผลกระทบจากการพนันใน
พื้นที ่ สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อ
เป็นแนวทางสำหรับการวางแผน
แม่บทในการดำเนินงานที่มุ่งหวัง
ให้เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงใน
พื้นที่และเป็นรากฐานสำหรับการ
กำหนดแนวทางเชิงนโยบายต่อไป 

ซ่ึงประกอบดว้ย 4 แผนแมบ่ท ดังน้ี

แผนแม่บท
เชิงยุทธศาสตร์
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แผน
ทบ่มแ

านฒัพรากนผแ
บบแน้ต่ีทน้ืพ
นันพรากดอลป

แผนการ
นทัาท่เ้รู้หใมริสเง่ส

์นลไนออนันพรากอ่ืส

่ีทน้ืพมริสเงส่รากนผแ
าลวเ้ชใรากอ่ืพเ์ครรสงา้รส

์นชยโะรปดิกเ้หใงา่ว

มิรสเง่สรากนผแ
ยา่ขอืรคเพาภยกัศ

นันพรากนักงอ้ป

แผน
แม่บท
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พื้นที่ต้นแบบปลอดพนัน เป็นพื้นที่ที ่สามารถดำเนินการ
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นหลักและอาศัย  
การหนุนเสริมจากภาคีเครือข่ายที ่เกี ่ยวข้องในเบื ้องต้นกระทั ่ง       
เข้มแข็งจนสามารถพึ่งตนเองและจัดการได้อย่างยั่งยืน เป็นพื้นที่   
ปลอดพนันฐานศูนย์ (Zero Gambling) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) จัดเวทีสร้างความเข้าใจเป้าหมายร่วมกันโดย
เน้นโจทย์ที่มาจากชุมชนอย่างแท้จริง

2) ค้นหา วิเคราะห์ต้นทุนเดิมและศักยภาพของคน
และชุมชน

3) จัดตั้งแกนนำการวิเคราะห์สถานการณ์การพนัน
เพื่อเตรียมพร้อมขับเคลื่อน

4) กำหนดแนวทางการดำเนินงาน จัดทำแผน
พัฒนาโครงการย่อย

5) ปฏิบัติการตามแผนและเฝ้าสังเกตผลที่เกิดขึ้น
6) สะท้อนผลการดำเนินงานและปรับปรุง
7) ถอดบทเรียน สังเคราะห์สรุปเป็นพื้นที่ต้นแบบ
8) ถ่ายทอดส่งต่อในฐานะพื้นที่เรียนรู้ดูงาน

แผนการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบ
ปลอดการพนัน

ฃุมชนไม่เล่นพนันสัมมาชีพชุมชนพื้นที่สาธารณะ
ในชุมชน
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การรู้เท่าทันสื่อการพนันออนไลน์ คือ การที่
ไม่หลงเชื่อเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันทุกรูปแบบที่
ได้อ่าน ได้ยิน ได้ฟัง แต่สามารถคิด วิเคราะห์ 
สงสัย และรู้จักต้ังคำถามว่า ส่ิงน้ันจริงหรือไม่จริง ใคร
เป็นคนให้ข้อมูลเขาต้องการสื ่ออะไร หรือมี     
จุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม ่ เปิดรับสื่อทุกช่อง
ทางอย่างเหมาะสม

แผนการส่งเสริม
ให้รู้เท่าทันสื่อ
การพนันออนไลน์

คิดวิเคราะห์ก่อน
บริโภคด้วยปัญญา

ประเมินคุณค่า
ก่อนเชื่อและทำตาม

นำไปใช้อย่างรอบรู้
และสร้างสรรค์
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การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันการพนัน
เป็นการพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงของกลุ่มคนหรือกลุ่ม
องค์กรที่สมัครใจในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ    
ที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการป้องก ันและลดผลกระทบจาก      
การพนันร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของ
คนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ ความเท่าเทียมกัน
ภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธ ิ เชื่อถือ  เอื้ออาทร  
ซึ่งกันและกัน โดยความสัมพันธ์ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ 
กิจกรรมที่ทำต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยน  
ซึ่งกันและกัน ตลอดทั้งการเป็นสมาชิกต้องไม่มีผลกระทบ  
ต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคน
หรือองค์กรนั้น ๆ

แผนการส่งเสริม
ศักยภาพเครือข่าย
ป้องกันการพนัน

‣ สมาชิกที่เข้าร่วมต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่า
จะก่อให้เกิดความสำเร็จในภาพรวม
‣ มีกิจกรรมสม่ำเสมอและมากพอที ่จะทำให้สมาชิกได้
ทำงานร่วมกัน  เป็นกิจกรรมที่ต้องแน่ใจว่าทำได้ และ
กระจายงานได้ทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนว
โน้มประสบผลสำเร็จ  อย่าทำกิจกรรมที่ยากโดยเฉพาะ
ครั้งแรก  ๆ เพราะถ้าทำไม่สำเร็จอาจทำให้เครือข่ายที่เริ่ม
ก่อตัวเกิดการแตกสลายได้
‣ จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง 
และสม่ำเสมอ
‣ สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่มและทุกด้านท่ีต้องการความช่วยเหลือ 

เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกที่ยังอ่อนแอให้สามารถช่วย
ตนเองได้
‣ จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพื่อเชื่อมต่อคน
รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ในการสืบทอดความเป็นเครือข่ายต่อไป
‣ จัดให้มีเวทีระหว่างคนทำงานเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาใน
การทำงานด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการให้กำลัง
ใจซึ่งกันและกัน
‣ จัดให้มีช่องทางการทำงานร่วมกัน การสื่อสารที่ง่ายต่อ
การเข้าถึงที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
เช่น สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพื่อเชื่อม
โยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน
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พื้นที่สร้างสรรค ์ เป็นพื้นที่ที่สามารถส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านต่างๆ
โดยมีหลายมิต ิ คือ พื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่ทาง
ความคิด ทางสังคม  พื้นที่ทางสื่อ พัฒนาการตาม
วัย และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ
เด็กกลุ่มต่าง  ๆ และเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พื ้นที ่สร ้างสรรค์จะต้องสร้าง
ประสบการณ์ สร้างโอกาส 
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต ้องการของเด ็กและ
เยาวชนเพ ื ่อส ่ ง เสร ิม . 
กระบวนการเรียนรู ้อย่าง
สร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสให้
เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และลดการหมกมุ่น
หรือเข้าสู่วงจรแห่งการพนัน

แผนการส่งเสริม
พื้นที่สร้างสรรค์
เพื่อการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

ออกแบบและสร้าง
พื้นที่สร้างสรรค์

พัฒนาพื้นที่
ให้ใช้ประโยชน์ได้ทัน
การเปลี่ยนแปลง

กระตุ้นส่งเสริม
การใช้ประโยชน์

จากพื้นที่
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บทส่งท้าย
“เสียงสะท้อนแห่งความคิด ร่องรอยของการปฏิบัต ิความภูมิใจ
ในผลลัพธ์” จากความมุ่งมั่นและความตั้งใจของพี่น้องเครือข่าย
ในการดำเนินโครงการนั้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการป้องกันและผลกระทบจากการพนัน เพื่อพัฒนา    
ข้อเสนอแนะในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน และเพื่อ
พัฒนารูปแบบความร่วมมือในการป้องกันและผลกระทบจาก   
การพนันในระดับพื้นที่
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“อยากให้พัฒนาแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้น ทำให้เล่นพนันน้อยลง ทำให้ฉุกคิดขึ้นได้ว่า การพนันมันเป็นสิ่งไม่ดี”
- ธนากร  คำนะ -

“อยากให้ชุมชนลดการพนัน ลดให้มากที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้การพนันหมดไปจากประเทศ”
- วิภาวดี  ทองทา -

“ทำงานมีจิตสาธารณะที่ดี ที่จะต้องการทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดเรานี่เป็นอุดมการณ์ที่มีอยู่ในใจตลอด”
- พยอม  ดีน้อย -

“ให้รู้ว่าการพนันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว และเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและต้องทำ เป็นปัญหาที่คิดว่าจะทำได้หากเป็นความตั้งใจ
และความร่วมมือของหลาย ๆ คนที่อยู่ในชุมชนที่มองเห็นปัญหาการพนันเป็นปัญหาที่มีผลกระทบร่วมกัน”

- อารี  บุตรสอน - 

“เราในฐานะที่เป็นหน่วยงานบริการวิชาการ อยากเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อจะดูแลสังคมด้วย เป็นกลไกหนึ่งที่จะแก้ปัญหา”
- ภัทรพล  มากมี - 

“จะทำอย่างไรถึงจะนำประสบการณ์ที่จะไม่ให้เด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ผมกลับมาได้แต่ก็มีหลายคนที่กลับมาไม่ได้
ดังนั้นจึงเป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งที่เข้ามาร่วมโครงการ”

- นิเวศน์  อรุณเบิกฟ้า -

“ในสถานศึกษาสามารถที่จะรณรงค์ป้องกันให้นักศึกษาและหอพักปลอดจากการพนันทุกชนิด
ไม่ว่าจะเป็นการพนันออนไลน์หรือการพนันทุกรูปแบบ”

- อนุกิจ  ชาติดำ - 

“เราเชื่อมั่นว่าเด็กและเยาวชนคืออนาคตที่มีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ”
- ปุณิกา  หงษ์อุดร - 

“อยากจะเป็นกลไกหนึ่งเป็นตัวน็อตหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้มันมีแรงกระเพื่อม มีการกระตุ้นในสังคม 
ว่าปัจจุบันนี้การพนันในสังคมไทย ทั้งการพนันออนไลน์การเสี่ยงโชคต่าง ๆ มันเป็นปัญหาแล้ว”

- ธงชัย  เดชแสง -

 ความมุ่งมั่น
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“ได้ชุดการเรียนรู้ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์ที่อ่านคู่มือ
การเรียนรู้นี้แล้วไปสอนกับเด็ก แต่ใครก็ได้เลย ประชาชน
คนทั่วไปเลยที่ได้คู่มือจากเราไปอ่าน มีอุปกรณ์ครบ
ทำตามที่คู่มือแนะนำ ก็สามารถสร้างการเรียนรู้

ให้เด็กได้ภายใน 50 นาที”
- ชรพรรษ์  ประจวบลาภ -

“ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพิ่งส่ง    
เจ้าหน้าท่ีมาร่วมรับฟังด้วยก็ยินดีท่ีจะสนับสนุนต่อเพราะถือ
เป็นต้นแบบของจังหวัดที่อยากจะให้ทำไปทุก ๆ จังหวัด”

- ณภัทร  จาตุรัส - 

“เราพยายามสร้างกระแสเพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่พยายาม
ทำอะไรในลักษณะที่เป็นการเลียนแบบกันเราก็เลยทำให้

เกิดกระแสการเลียนแบบกันว่าคนรุ่นใหม่
ไม่เอาการพนัน”

- สรชัย  ศรีนิศานต์สกุล -

“สามารถสร้างเครือข่ายนักศึกษาที่สามารถส่งไม้ต่อรุ่นต่อ
รุ่นได้ทั้งภายในและภายนอกโดยขับเคลื่อนผ่าน
องค์กรนักศึกษาและเครือข่ายของชุมชนรอบข้าง

ที่เข้ามาโดยความสมัครใจ”
- อนุกิจ  ชาติดำ - 

“เกิดแกนนำนักศึกษาที่เห็นความสำคัญ ตระหนักว่าวันนี้
นักศึกษาเป็นส่วนสำคัญที่ต้องลุกขึ้นมาช่วย เป็นเพื่อน
ช่วยเพื่อน เกิดแกนนำนักศึกษาในการขับเคลื่อนงาน”

- ปิยวัชน์  คงอินทร์ -

“โครงการนี้ไปเข้าสู่สมัชชาสุขภาพจังหวัดแล้วก็จะทำ
เป็นแผนหรือวาระของจังหวัดเพื่อการขับเคลื่อนต่อไป”

- มะลิวัลย์  แซ่อุ้ย - 

“ซึ่งในระยะยาวก็คิดว่าจะมีการผสานความร่วมมือ
เป็นเครือข่ายที่มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”

- กิตติพร  นพจนสุภาพ - 

“ได้เห็นความเคลื่อนไหวของเด็กและเยาวชน เด็กมีความ
กระตือรือร้น นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน”

- สุภัควดี  พิมพ์มาศ -

“เด็กเริ่มตื่นตัวและรู้สึกถึงการพนันอาจจะทำให้เกิด
ปัญหาในอนาคตได้และส่งผลกระทบต่อชีวิต พฤติกรรม

และสมองของเขาเหมือนกับที่ใช้สารเสพติด”
- สรวิศ  สิริวลัญชัย -

“เรามีการเผยแพร่ออกไปแล้ว ประกาศให้พื้นที่ของเรารู้
แล้วว่าเราจะทำแล้วนะ มีกลุ่มคนที่จะทำแล้วนะเรามีจุด

เริ่มต้นแล้วและจุดเริ่มต้นของเราสำเร็จแล้ว”
- ธงชัย  เดชแสง -.

“ความสำเร็จที่ผ่านมาหลัก ๆ เราก็มีข้อเสนอแนะในการ
พัฒนากฎหมายและมาตรการในการป้องกันเด็กและ
เยาวชนจากการพนัน และมีตัวอย่างรูปธรรมของ
เครือข่ายในพื้นที่ที่มีตัวอย่างกิจกรรมที่จะป้องกันเด็ก
และเยาวชนจากการพนันทั้งในรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยชุมชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน”

- พงศ์ธร  จันทรัศมี -

ภาพความสำเร็จ
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https://www.youtube.com/watch?v=XAAj_RPWY78

รับชมวิดีทัศน์
“เสียงสะท้อนแห่งความคิด ร่องรอยของการปฏิบัติ ความภูมิใจในผลลัพธ์”

จากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบาย
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันในพื้นที่และชุมชนรอบสถานศึกษา

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ได้รวบรวมเรื่องราวแห่งความทรงจำที่ดีที่ทรงคุณค่า เพื่อส่งต่อไปยังบุคคลอื่นให้ได้รับทราบเรื่องราวด ีๆ เหล่านี้
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