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เดิมทีผมตั้งใจว่าจะเขียนบทความเรื่อง “ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม 
กับความรับผดิทางอาญา”ต่อจากฉบับที่แลว้แต่ต้องขออนุญาต 
ที่จะแทรกบทความเร่ืองนี้ก่อนเพราะเป็นช่วงเวลาท่ีศูนย์ช่วยเหลือ 
ลูกหนี้และประชาชนท่ีไม่ ได้รับความเป็นธรรม สำานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม “ศนธ.ยธ.”ได้นำา เกมออกไปเผยแพร่ 
ให้กับยุติธรรมจังหวัดท่ัวประเทศ ผมจึงอยากให้บทความน้ี 
เป็นสื่อเพื่อบอกเล่าความเป็นมาและความตั้งใจของเรา

โดยปกติแล้ว	 มาเซอร์ก็จะออกแบบเกมการเรียนรู้ 
สือ่การเรยีนการสอนใชใ้นโรงเรยีนและเครอืขา่ยทีผ่า่นมา 
ตอนสอนเดก็นกัเรยีน	ถา้ใชส้ือ่เกมการเรยีนรู	้เดก็จะเขา้ใจ 
เนือ้หาไดด้	ี	สนกุ		ดกูระตอืรอืรน้มาก		ซึง่สือ่เกมการเรยีนรูด้	ีๆ  
สว่นใหญจ่ะเห็นในตา่งประเทศมากกวา่	ไมค่อ่ยเหน็สือ่เกม 
ของไทยท�าเองมากนัก	 พอเห็นเกม	 The	 Choice	 
ก็สะดุดตาทั้งช่ือเกมภาษาไทย	 อังกฤษไม่เคยคิดว่า	 
จะมีเกมเก่ียวกับเร่ืองหน้ีสิน	พออ่านคู่มือ	ดูเน้ือหา	ถูกใจมาก 
เกมดูไม่ซับซ้อนสวยตั้งแต่กล่องบรรจุ	 อุปกรณ์การเล่น		 
ถ้าเป็นของต่างประเทศส่วนใหญ่คู่มือ	จะมีแต่ตัวหนังสือเล็ก	ๆ  
แทบไมม่ภีาพประกอบเนือ้หาในเกมบางอยา่งก็ไม่เหมาะ 
กับในบ้านเรา	 ชื่นชมเจ้าของเกม	 (ภาครัฐฯ)	 ที่มีแนวคิด 
ท�าสือ่เกมการเรยีนรูท้ีด่มีากรวมถงึการออกแบบเปน็เกม 
ที่ ให้ความรู้ทั้ ง เรื่องกฎหมายการเงิน	 การใช้ชีวิต	 
การแก้ปัญหา	 น่าสนใจมาก	 ๆ	 มาเซอร์อยากเอาไป 
เผยแพร่ให้ครู	นักเรียนชั้นมัธยมฯ	ผู้ปกครองทั้งโรงเรียน 
ในกลุ่มโยเซฟฯ	และเครือข่ายมาก	ๆ 

เ ป็นส่วนหน่ึงของบทสัมภาษณ์มาเซอร์เซลิน	 
ผู้บริหาร	 นักการศึกษา	 เป็นท่ีรักของเด็กๆนักเรียนกลุ่ม 
เซนต์โยเซฟฯ	มากว่า	20	ปี		บอกเล่าความรู้สึกภายหลังจาก 
ได้ท�าการทดสอบเกม

หลายท่านคงอยากทราบว่าเกม		The		Choice		มีความ 
เป็นมาอย่างไร?	เป็นส่ือส�าหรับสอนนักเรียนอย่างเดียวหรือ?	

จุดเร่ิมต้นของการคิดสร้างเกมเกิดจากการด�าเนินงาน 

The Choice  
เกมท�งเลือก-ท�งรอด
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พบว่าปัญหาหน้ีนอกระบบมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 
ท้ังรูปแบบการปล่อยเงินกู้ท่ีเอารัดเอาเปรียบผิดกฎหมาย	 
พฤติการณ์การติดตามทวงหน้ีด้วยวิธีการรุนแรง	 ข่มขู่ 
ท�าร้ายร่างกายโดยใช้อ�านาจอิทธิพล	 	 สาเหตุส่วนหน่ึง 
เกิดจากการท่ีเจ้าหน้ีเอารัดเอาเปรียบในการท�าสัญญา 
เช่น	 ท�าสัญญากู้สูงกว่ายอดเงินท่ีรับจริง	 การให้ลงช่ือ 
ในสัญญาเปล่าแล้วน�ามากรอกจ�านวนเงินในจ�านวนท่ีสูงกว่า 
ได้รับจริง	ปัญหาเฉพาะตัวของลูกหน้ีเอง	เช่น	ความสามารถ 
ในการเข้าถึงแหล่งทุน	 เน่ืองจากการขาดคุณสมบัติ 
และศักยภาพด้านรายได้	 ปัญหาจากการไม่รู้กฎหมาย 
เป็นเหตุให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในการท�าสัญญา	 จนถูก 
ฟ้องร้องคดีอย่างไม่เป็นธรรม	 การไม่สามารถเข้าถึง 
หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ	 ส่งผลให้ 
แพ้คดีถูกยึดบ้านท่ีดินท�ากินกลับกลายเป็นปัญหาสังคม

กลยุทธ์การด�าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีฯ	 
จึงเน้นในสามด้าน	คือ	ด้านการให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือ 
ลูกหน้ีท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบให้ได้รับความเป็นธรรม	 
ด้านการศึกษาปรับปรุงกฎหมายและการบูรณาการ 
เพ่ือบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ	และด้านการป้องกัน 
ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน	 โดยต้ังแต่ปี	
2555–	2558		ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีฯ		ได้จัดโครงการพัฒนา 
ศักยภาพให้กับประชาชน		ผู้น�าชุมชน		ผู้น�าท้องถ่ิน		เครือข่าย 
กระจายไปตามพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมีความรุนแรงของปัญหา 
จ�านวน	 36	 คร้ัง	 	 มีผู้เข้าร่วมประมาณ	 25,697	 คน	 
เน้นการให้ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวกับหน้ีสิน	 การรู้จัก 
เข้าถึงหน่วยงานของรัฐท่ีให้ความช่วยเหลืออ�านวย 
ความยุติธรรม	 และร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
กับการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบมาร่วมให้ค�าแนะน�า 
ในกิจกรรมโครงการด้วย

แนวคิดของการพัฒนา	 The	 Choice	 ส่วนหน่ึง 
เป็นผลจากงานวิจัยนโยบายการยุติธรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา 
หน้ีนอกระบบ	และผลส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีฯ	ซ่ึงได้ข้อสรุปว่า 
“การให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนท่ีถูกต้องจะเป็น 
การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบได้อย่างย่ังยืน”	 โดยต้องมี 
เคร่ืองมือท่ีสามารถส่ือสารเข้าใจง่าย	 สร้างการรับรู้	 
สร้างจิตส�านึก	 ใช้เป็นส่ือเรียนรู้ได้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
จึงได้ริเร่ิมคิดค้นส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่

ดังน้ันในปี	 พ.ศ.	 2557	 เป็นต้นมา	 ศูนย์ช่วยเหลือ 
ลูกหน้ีฯ	 	 จึงได้เร่ิมหารูปแบบการให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
ในรูปแบบใหม่ท่ีไม่เคยมีใช้ในเมืองไทย	น่ันคือการบูรณาการ 
ความรู้แบบองค์รวมผ่านการเล่นเกม	(Integrated	learning 
by	playing)	 จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างส่ือนวัตกรรม 
ในรูปแบบเกมกระดาน	 (Boarding	 Game)	 ท่ีมีช่ือว่า	 
The	Choice		โดยได้ร่วมกับนักออกแบบเกมศึกษาค้นคว้า 
ด้วยการลงพ้ืนท่ีศึกษาปัญหาหน้ีนอกระบบท้ังในชุมชน 
ชนบท	 และ	 ชุมชนเมือง	 สัมภาษณ์ผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับ 
ผลกระทบ	 เก็บข้อมูลปัญหาท่ีเกิดและวิธีการแก้ไขปัญหา 
ในปัจจุบัน	 และความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนักกฎหมาย	 นักการเงิน 
การธนาคาร	 นักเศรษฐศาสตร์	 นักพัฒนาสังคม	 
นักออกแบบเกม	 เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้อง	 
ศึกษาเกมท่ีเก่ียวข้องทางอ้อม	เช่น	เกมวางแผนทางการเงิน 
เกมบริหารชีวิต	เพ่ือมาประมวลเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบ

การออกแบบแนวคิด	 (Concept	design)	 ได้จ�าลองชีวิตจริงของคนท่ีตกเป็น 
หน้ีนอกระบบมาเป็นตัวละครในเกม	 จ�านวน	 8	 เร่ือง	 โดยเป็นตัวอย่างของคน 
ในสังคมชนบท	จะเรียนรู้ข้อกฎหมายเร่ืองการจ�านอง	การขายฝาก	การท�าสัญญา 
กู้ยืม	ค�า้ประกัน	ตัวอย่างคนในสังคมเมืองจะเรียนรู้ข้อกฎหมายในเร่ืองการท�าสัญญา 
เช่าซ้ือ	หน้ีจากบัตรเครดิต		

วิธีการเล่นเพ่ือเป้าหมายด�าเนินชีวิต	 ผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครตามเกม 
และด�าเนินชีวิตของตนให้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ด้วยการวางแผน 
อย่างรอบคอบ	 และคิดแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จ�าลอง	 เปิดโอกาสให้ผู้เล่น 
ได้ลงทุนประเภทท่ีเส่ียงน้อย	 เส่ียงมาก	 หรือเล่นการพนัน	 สะสมส่ิงของไว้ใช้ 
ในยามฉุกเฉิน	 และจ�าลองสถานการณ์ท่ีส่งผลดีและผลร้ายกับการด�าเนินชีวิต	 
โดยมีผู้สอนคอยให้ค�าแนะน�า	 เกมจะมีเน้ือหาในการให้ความรู้ด้านกฎหมาย	 
สอนให้เข้าถึงหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีช่วยเหลือและอ�านวยความยุติธรรม	 
ให้รู้จักวางแผนการด�ารงชีวิต	 การลงทุน	 ความเส่ียงจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง	 
การด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ผู้ท่ีได้คะแนนตามเป้าหมาย 
ครบก่อนจะเป็นผู้ชนะ	 เม่ือเล่นเกมจบแล้ว	 โค้ชจะให้แต่ละคนถอดบทเรียนท่ีได้รับ 
จากการเล่น	ให้สมาชิกในวงร่วมแลกเปล่ียน	โดยโค้ชท�าหน้าท่ีแนะน�าเพ่ิมเติม
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ผลงาน	 “The	 Choice	 เกมทางเลือก-ทางรอด”	 เป็นลิขสิทธ์ิของส�านักงาน 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 	 ประเภทงานวรรณกรรม	 ลักษณะงานส่ิงพิมพ์	 
ตามหนังสือรับรองลงวันท่ี		2	ธันวาคม	2558	หากหน่วยงานใดมีความสนใจท่ีจะน�า 
ไปเผยแพร่สามารถติดต่อเพ่ือฝึกอบรมการเป็นโค้ชสอนเกมหลังจากผ่านแล้ว 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีฯ	จะมอบกล่องเกมให้ไปเผยแพร่

The	Choice	 	 เป็นผลงานด้านนวัตกรรมมีความโดดเด่นและน่าสนใจภายใต้ 
แนวคิด	“วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง	ม่ังค่ังและย่ังยืน”	ซ่ึงคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ	 ได้คัดเลือกให้ไปร่วมแสดงในงาน	Thailand	Research	 Exo	2016	 
ระหว่างวันท่ี	17-21	สิงหาคม	2559	จัดข้ึน	ณ	กรุงเทพมหานคร

The Choice เผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้�หม�ยใดบ้�ง?
ในช่วงแรกท่ีออกแบบเกม	เราต้องการท่ีจะให้ใช้กับประชาชนท่ัวไปแต่เม่ือได้ไป 

ทดสอบเกมกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา	 และระดับอุดมศึกษา	 และทุกสาขา 
วิชาชีพ	 ผลปรากฏว่าสามารถปรับรูปแบบการเล่นให้เข้ากับคนได้ทุกกลุ่ม	 จึงได้ 
จัดแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น	3	ประเภท	ตามล�าดับความเร่งด่วนจนถึงการสร้าง 
ความต่อเน่ืองและย่ังยืน	

ประเภทแรก	“กลุ่มท่ีประสบปัญหาหน้ีสิน”ต้องด�าเนินการควบคู่โดยให้เรียนรู้ 
และมีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน		(Learning	by	doing)		และในขณะเดียวกัน 
ได้สร้างกลไกเพ่ือช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้สามารถเข้าถึงความเป็นธรรม 
ตามกฎหมาย	 ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีจะเป็นรูปแบบของการช่วยเหลือ	 (Best	 Practice)	 
และเม่ือมีความเข้มแข็งแล้วจะเป็นพ่ีเล้ียงให้กับกลุ่มอ่ืน	ๆ	ได้เรียนรู้ต่อไป

ประเภทท่ีสองเป็น	“กลุ่มเส่ียง”	 เน้นการป้องกันท่ีเข้มข้นให้กับกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มคนท่ีเร่ิมมีรายได้และเส่ียงต่อการเป็นหน้ีนอกระบบในอนาคต	 เพ่ือไม่ให้เข้าสู่ 
วงจรหน้ีนอกระบบและรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	 เม่ือถูกฟ้องร้องด�าเนินคดี 
สามารถขอรับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที	

ประเภทท่ีสามเป็น	 “กลุ่มคนวัยใส”	 เป็นมาตรการด้านการป้องกันให้กับ 
กลุ่มเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมก่อนเข้าสู่วัยท�างาน		 
ด้วยการให้ความรู้	 ความเข้าใจในกฎหมายเบ้ืองต้นท่ีเก่ียวกับหน้ีในชีวิตประจ�าวัน 
การด�ารงชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน			โดยให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับวิชาเรียนในโรงเรียน 
และมหาวิทยาลัย		

ทำ�อย่�งไรให้เกมเผยแพร่ไปทั่วประเทศ
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีฯ	 ได้ต้ังเป้าหมายเพ่ือให้	 

The	 Choice	 เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับคนยากจนผู้ด้อยโอกาส	 และประชาชนท่ัวไป 
ไ ด้อย่าง ท่ัวถึง	 จึงได้จัดท�าแผนการปฏิบัติเ พ่ือให้  
ผลครอบคลุมท้ังประเทศภายในปี	2561	ดังน้ี

การสร้างเครือข่ายให้เป็นวิทยากรตัวคูณเพ่ือเป็น 
ผู้สอนเกม (Coach)	โดยได้สอนการเป็นผู้น�าเกม	(Coach) 
ให้กับเจ้าหน้าท่ียุติธรรมจังหวัด	 โดยต้ังเป้าหมายว่า 
ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดจะน�าเกมไปเป็นเคร่ืองมือสอน 
ให้กับยุติธรรมชุมชนครบทุกแห่ง	และผู้ท่ีเป็นยุติธรรมชุมชน 
จะมีหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงดูแลคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
และส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมในสังคม		เราต้ังเป้าหมายว่า 
จะสร้างวิทยากรตัวคูณให้กับส�านักงานยุติธรรมจังหวัด 
ทุกแห่งภายในเดือนเมษายน	 2560	 และเป็นท่ีน่ายินดี 
ว่าท่ีผ่านมาส�านักงานยุติธรรมจังหวัดหลายแห่งได้น�าเกม 
ไปเผยแพร่ให้กับเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	โรงเรียน	สถาบัน 
การศึกษา	และเครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีอีกด้วย

สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	 ขณะน้ีได้มี 
มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ	 จ�านวน	 23	 แห่ง	 ได้น�า	 
The	 Choice	 ไปใช้เป็นกิจกรรมหลักของกองกิจการ 
นักศึกษาประจ�าแต่ละมหาวิทยาลัย	 ซ่ึงมีหน้าท่ีในการฝึก 
นักศึกษาให้เรียนรู้วิถีชุมชนและร่วมน�า	 The	 Choice 
ไปสอนให้กับชุมชนโดยเราจะขยายให้ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน		

นอกจากน้ี	 สถาบันการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา	 เช่น	 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์	 
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา	 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์	 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล	 ได้น�าเกมไปสอนในเน้ือหา 
วิชาเรียนต้ังแต่ปี	2558	เป็นต้นมา
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การท�างานเป็น	 “เครือข่าย”	 โดยหาแนวร่วม 
เค รือ ข่าย ท่ีมี วัต ถุประสงค์สอดคล้องและเ ก้ือ กูล	 
ร่วมมือกันในการต่อยอดสร้างผู้สอนเกม	 (Coach)	 
เพ่ือน�าไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายขององค์กรน้ัน	 ๆ 
หรือในรูปแบบของกิจกรรมเพ่ือสังคม		(CSR)		การร่วมมือกัน 
ในการพัฒนา	 โดยมีหน่วยงานเป้าหมายท่ีจะประสาน 
ความร่วมมือประกอบด้วย	 สถาบันเพ่ือการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย	 สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน	 ธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 ธนาคารออมสิน	
เป็นต้น

นอกจากน้ี	 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีฯ	 ได้สอนเกมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง	 ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่าง 
ในด้านอายุ	 การศึกษา	 และอาชีพ	 เพ่ือประโยชน์ 
ในการประเมิน	 รวมท้ังศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาเกม 
และได้จัดท�าหนังสือสื่อการสอนเป็นภาพการ์ตูนวีดิทัศน์	
และอินโฟกราฟิก	ไว้ประกอบการสอนด้วย

ค�ดหวังกับก�รปรับเปลี่ยนก�รบริก�รภ�ครัฐอย่�งไร
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีฯ	 ได้ปรับเปล่ียนการให้ความรู้ในแบบเดิมเป็นการบริการ 

ภาครัฐแนวใหม่โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันใน	3	แนวทาง	ดังน้ี	
แนวทางแรก	เป็นการปรับเปล่ียนบริการภาครัฐเดิมแบบส่ังการจากบนลงล่าง 

โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผู้ให้ความรู้กับประชาชนโดยวิธีการสอน	อบรม	 สัมมนาตามรูปแบบ 
ปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบเกม	 The	 Choice	 เป็นการส่ือสารท่ีประชาชนทุกคน 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากข้ึน

แนวทางท่ีสอง การด�าเนินการโดยรัฐก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายค่าจ้างบุคลากร 
และการด�าเนินงานท่ีสูง	 เป็นรูปแบบท่ีเป็นทางการเกินไป	 จึงเน้นการสนับสนุนเครือข่าย 
ในภาคประชาสังคม	ภาคประชาชน	สถาบันการศึกษา	เป็นผู้ด�าเนินการเพราะเป็น 
หน่วยท่ีใกล้ชิดและสัมผัสรับรู้ปัญหาประชาชนสามารถยึดโยงสร้างการมีส่วนร่วม 
กับประชาชนได้	 โดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีฯ	 เป็นหน่วยงานกลางท่ีประสาน 
ความร่วมมือกับเครือข่าย

แนวทางท่ีสาม กระทรวงยุติธรรมควรสร้างกลไกและรูปแบบการให้ 
ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมในระดับชุมชน	 ท้องถ่ิน	 จังหวัด	 
ให้มีความรวดเร็วและทันท่วงที	กรณีเกิดเหตุเก่ียวพันในหลายพ้ืนท่ีซ่ึงจะต้องบูรณาการ 
หลายหน่วยงานเพ่ือแก้ไขปัญหาในองค์รวม	หรือเกินขีดความสามารถของหน่วยงาน 
ในพ้ืนท่ีควรจะมีหน่วยงานส่วนกลางเพ่ือเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยตรง	 เช่น	 กรณี 
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จ�านวนกว่า	1,000	ราย	ถูกสหกรณ์แห่งหน่ึง 
ฟ้องร้องให้ช�าระค่าปุ๋ยอินทรีย์	รวมมูลหน้ีกว่า		50	ล้านบาท	โดยมีการปิดบังอ�าพราง 
การท�าสัญญาและคุณภาพปุ๋ยต�า่กว่ามาตรฐาน	จึงได้ด�าเนินมาตรการทางอาญาและ 
การช่วยเหลืออ�านวยความยุติธรรมทางคดีแพ่งให้กับกลุ่มเกษตรกรควบคู่กับการให้ 
ความรู้ทางด้านกฎหมาย	จะท�าให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการภาครัฐมากย่ิงข้ึน

อะไรคือปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ?
(1)	The	Choice	เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ชีวิตท่ีเข้าใจง่าย	สามารถเข้าถึงผู้เล่น 

ทุกกลุ่ม	 เน้ือหา	 ภาพ	 เทคนิค	 กระบวนการท่ีใช้ในการเล่นและเรียนรู้ผ่านเกม 
เป็นการส่ือสารข้อมูลสู่ผู้เล่นได้อย่างชัดเจน		ถูกต้องและสนุกสนาน		ดังน้ันการน�าเอา 
เร่ืองราวต่าง	 ๆ	 จากผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นหน้ีในรูปแบบต่าง	 ๆ	 มาใช้เป็น 
แกนของเกม	เพ่ือให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงของผู้อ่ืน	และสามารถใช้เป็น 
บทเรียนในการตัดสินใจในอนาคตได้	น่าจะเป็นทิศทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด

(2)	การสร้างเครือข่ายภาครัฐ	สถาบันการศึกษา	สถาบันการเงิน	ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชน	ให้มีส่วนร่วมกับการจัดการกระบวนการเรียนรู้	“The	Choice” 
เพ่ือให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสได้เรียนรู้เพ่ือพัฒนาตัวเอง	และเรียนรู้ในการป้องกัน		

(3)	 กลไกการให้ความเป็นธรรมของภาครัฐเช่ือมโยงชุมชน	 เพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาสทางด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ยั่งยืนอย่�งไร?
การสร้างเครือข่ายเพ่ือน�าเกมไปขยายผลต่อในพ้ืนท่ีโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม 

จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างย่ังยืน	 เรายังคงเฝ้าติดตามประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาเกมและรูปแบบการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเน่ืองเพ่ือน�าไปแก้ไข 
ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดในอนาคต	ท่ีกล่าวมาเป็นความคาดหวังต่อ	The	Choice	 
เกมทางเลือก-ทางรอด	ซ่ึงเราอยากให้เป็นเกมส่ือการเรียนรู้ของคนท้ังประเทศ	
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