พันตำ�รวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ
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The Choice

เกมทางเลือก-ทางรอด

เดิ ม ที ผ มตั้ ง ใจว่ า จะเขี ย นบทความเรื่ อ ง “ดอกเบี้ ย เงิ น ให้ กู้ ยื ม
กับความรับผิดทางอาญา” ต่อจากฉบับที่แล้ว แต่ต้องขออนุญาต
ที่จะแทรกบทความเรื่องนี้ก่อนเพราะเป็นช่วงเวลาที่ศูนย์ช่วยเหลือ
ลูกหนี้และประชาชนที่ ไม่ ได้รับความเป็นธรรม สำ�นักงานปลัด
กระทรวงยุ ติ ธ รรม “ศนธ.ยธ.”ได้ นำ � เกมออกไปเผยแพร่
ให้ กั บ ยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ ผมจึ ง อยากให้ บ ทความนี้
เป็นสื่อเพื่อบอกเล่าความเป็นมาและความตั้งใจของเรา
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ผู้บัญชาการสำ�นักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศนธ.ยธ.

โดยปกติแล้ว มาเซอร์ก็จะออกแบบเกมการเรียนรู้
สือ่ การเรียนการสอนใช้ในโรงเรียนและเครือข่ายทีผ่ า่ นมา
ตอนสอนเด็กนักเรียน ถ้าใช้สอื่ เกมการเรียนรู้ เด็กจะเข้าใจ
เนือ้ หาได้ด  ี สนุก  ดกู ระตือรือร้นมาก  ซงึ่ สือ่ เกมการเรียนรูด้ ี ๆ
ส่วนใหญ่จะเห็นในต่างประเทศมากกว่า ไม่คอ่ ยเห็นสือ่ เกม
ของไทยทำ�เองมากนั ก พอเห็ น เกม The Choice
ก็ ส ะดุ ด ตาทั้ ง ชื่ อ เกมภาษาไทย อั ง กฤษไม่ เ คยคิ ด ว่ า
จะมีเกมเกีย่ วกับเรือ่ งหนีส้ นิ พออ่านคูม่ อื ดูเนือ้ หา ถูกใจมาก
เกมดูไม่ซับซ้อนสวยตั้งแต่กล่องบรรจุ อุปกรณ์การเล่น  
ถ้าเป็นของต่างประเทศส่วนใหญ่คมู่ อื จะมีแต่ตวั หนังสือเล็ก ๆ
แทบไม่มภี าพประกอบเนือ้ หาในเกมบางอย่างก็ไม่เหมาะ
กับในบ้านเรา ชื่นชมเจ้าของเกม (ภาครัฐฯ) ที่มีแนวคิด
ทำ�สือ่ เกมการเรียนรูท้ ดี่ มี ากรวมถึงการออกแบบเป็นเกม
ที่ ใ ห้ ค วามรู้ ทั้ ง เรื่ อ งกฎหมายการเงิ น การใช้ ชี วิ ต
การแก้ ปั ญ หา น่ า สนใจมาก ๆ มาเซอร์ อ ยากเอาไป
เผยแพร่ให้ครู นักเรียนชั้นมัธยมฯ ผู้ปกครองทั้งโรงเรียน
ในกลุ่มโยเซฟฯ และเครือข่ายมาก ๆ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของบทสั ม ภาษณ์ ม าเซอร์ เ ซลิ น
ผู้บริหาร นักการศึกษา เป็นที่รักของเด็กๆนักเรียนกลุ่ม
เซนต์โยเซฟฯ มากว่า 20 ปี  บอกเล่าความรูส้ กึ ภายหลังจาก
ได้ทำ�การทดสอบเกม
หลายท่านคงอยากทราบว่าเกม  The  Choice  มคี วาม
เป็นมาอย่างไร? เป็นสือ่ สำ�หรับสอนนักเรียนอย่างเดียวหรือ?
จุดเริม่ ต้นของการคิดสร้างเกมเกิดจากการดำ�เนินงาน
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พบว่ า ปั ญ หาหนี้น อกระบบมี ค วามรุ น แรงเพิ่ม มากขึ้น
ทัง้ รูปแบบการปล่อยเงินกูท้ เ่ี อารัดเอาเปรียบผิดกฎหมาย
พฤติการณ์การติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีการรุนแรง ข่มขู่
ทำ�ร้ายร่างกายโดยใช้อำ�นาจอิทธิพล   สาเหตุส่วนหนึ่ง
เกิดจากการที่เจ้าหนี้เอารัดเอาเปรียบในการทำ�สัญญา
เช่น ทำ�สัญญากู้สูงกว่ายอดเงินที่รับจริง การให้ลงชื่อ
ในสัญญาเปล่าแล้วนำ�มากรอกจำ�นวนเงินในจำ�นวนทีส่ งู กว่า
ได้รบั จริง ปัญหาเฉพาะตัวของลูกหนีเ้ อง เช่น ความสามารถ
ในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น เนื่ อ งจากการขาดคุ ณ สมบั ติ
และศักยภาพด้านรายได้ ปัญหาจากการไม่รู้กฎหมาย
เป็นเหตุให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในการทำ�สัญญา จนถูก
ฟ้ อ งร้ อ งคดี อ ย่ า งไม่ เ ป็ น ธรรม การไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ส่งผลให้
แพ้คดีถกู ยึดบ้านทีด่ นิ ทำ�กินกลับกลายเป็นปัญหาสังคม
กลยุทธ์การดำ�เนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ
จึงเน้นในสามด้าน คือ ด้านการให้คำ�ปรึกษาและช่วยเหลือ
ลู ก หนี้ท่ีถูก เอารั ด เอาเปรี ย บให้ ไ ด้ รับ ความเป็ น ธรรม
ด้ า นการศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง กฎหมายและการบู ร ณาการ
เพือ่ บังคับใช้กฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพ และด้านการป้องกัน
ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน โดยตั้งแต่ปี
2555– 2558  ศนู ย์ชว่ ยเหลือลูกหนีฯ้   ได้จดั โครงการพัฒนา
ศักยภาพให้กบั ประชาชน  ผนู้ ำ�ชุมชน  ผนู้ ำ�ท้องถิน่   เครือข่าย
กระจายไปตามพื้นที่จังหวัดที่มีความรุนแรงของปัญหา
จำ�นวน 36 ครั้ง   มีผู้เข้าร่วมประมาณ 25,697 คน
เน้นการให้ความรูด้ า้ นกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับหนีส้ นิ การรูจ้ กั
เข้ า ถึ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อำ�นวย
ความยุ ติธ รรม และร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ ง
กับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมาร่วมให้คำ�แนะนำ�
ในกิจกรรมโครงการด้วย

แนวคิ ด ของการพั ฒ นา The Choice ส่ ว นหนึ่ง
เป็นผลจากงานวิจยั นโยบายการยุตธิ รรมเพือ่ แก้ไขปัญหา
หนีน้ อกระบบ และผลสำ�รวจความคิดเห็นของประชาชน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการกับศูนย์ชว่ ยเหลือลูกหนีฯ้ ซึง่ ได้ขอ้ สรุปว่า
“การให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนที่ถูกต้องจะเป็น
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างยั่งยืน” โดยต้องมี
เครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถสื่ อ สารเข้ า ใจง่ า ย สร้ า งการรั บ รู้
สร้างจิตสำ�นึก ใช้เป็นสื่อเรียนรู้ได้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย
จึงได้รเิ ริม่ คิดค้นสือ่ การเรียนรูท้ เ่ี ป็นนวัตกรรมใหม่
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ศูนย์ช่วยเหลือ
ลูกหนีฯ้    จึงได้เริม่ หารูปแบบการให้ความรูด้ า้ นกฎหมาย
ในรูปแบบใหม่ทไ่ี ม่เคยมีใช้ในเมืองไทย นัน่ คือการบูรณาการ
ความรูแ้ บบองค์รวมผ่านการเล่นเกม (Integrated learning
by playing) จึงเป็นจุดเริม่ ต้นของการสร้างสือ่ นวัตกรรม
ในรูปแบบเกมกระดาน (Boarding Game) ที่มีช่ือว่า
The Choice  โดยได้รว่ มกับนักออกแบบเกมศึกษาค้นคว้า
ด้วยการลงพื้นที่ศึกษาปัญหาหนี้นอกระบบทั้งในชุมชน
ชนบท และ ชุมชนเมือง สัมภาษณ์ผ้ดู ้อยโอกาสที่ได้รับ
ผลกระทบ เก็บข้อมูลปัญหาทีเ่ กิดและวิธกี ารแก้ไขปัญหา
ในปั จ จุ บัน และความต้ อ งการของผู้มีส่ว นเกี่ย วข้ อ ง
สั ม ภาษณ์ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิด้า นนั ก กฎหมาย นั ก การเงิ น
การธนาคาร นั ก เศรษฐศาสตร์ นั ก พั ฒ นาสั ง คม
นั ก ออกแบบเกม เจ้ า หน้ า ที่รัฐ ที่ป ฏิ บัติง านเกี่ย วข้ อ ง
ศึกษาเกมทีเ่ กีย่ วข้องทางอ้อม เช่น เกมวางแผนทางการเงิน
เกมบริหารชีวติ เพือ่ มาประมวลเป็นพืน้ ฐานในการออกแบบ
การออกแบบแนวคิด (Concept design) ได้จำ�ลองชีวติ จริงของคนทีต่ กเป็น
หนี้นอกระบบมาเป็นตัวละครในเกม จำ�นวน 8 เรื่อง โดยเป็นตัวอย่างของคน
ในสังคมชนบท จะเรียนรูข้ อ้ กฎหมายเรือ่ งการจำ�นอง การขายฝาก การทำ�สัญญา
กูย้ มื คา้ํ ประกัน ตัวอย่างคนในสังคมเมืองจะเรียนรูข้ อ้ กฎหมายในเรือ่ งการทำ�สัญญา
เช่าซือ้ หนีจ้ ากบัตรเครดิต  
วิธกี ารเล่นเพือ่ เป้าหมายดำ�เนินชีวติ ผูเ้ ล่นจะต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครตามเกม
และดำ�เนินชีวิตของตนให้ประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้ด้วยการวางแผน
อย่างรอบคอบ และคิดแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จำ�ลอง เปิดโอกาสให้ผ้เู ล่น
ได้ลงทุนประเภทที่เสี่ยงน้อย เสี่ยงมาก หรือเล่นการพนัน สะสมสิ่งของไว้ใช้
ในยามฉุกเฉิน และจำ�ลองสถานการณ์ท่ีส่งผลดีและผลร้ายกับการดำ�เนินชีวิต
โดยมีผู้สอนคอยให้คำ�แนะนำ�  เกมจะมีเนื้อหาในการให้ความรู้ด้านกฎหมาย
สอนให้เข้าถึงหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ช่วยเหลือและอำ�นวยความยุติธรรม
ให้รู้จักวางแผนการดำ�รงชีวิต การลงทุน ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง
การดำ�เนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ท่ไี ด้คะแนนตามเป้าหมาย
ครบก่อนจะเป็นผูช้ นะ เมือ่ เล่นเกมจบแล้ว โค้ชจะให้แต่ละคนถอดบทเรียนทีไ่ ด้รบั
จากการเล่น ให้สมาชิกในวงร่วมแลกเปลีย่ น โดยโค้ชทำ�หน้าทีแ่ นะนำ�เพิม่ เติม
Justice Magazine Ministry of Justice
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ทำ�อย่างไรให้เกมเผยแพร่ ไปทั่วประเทศ

ผลงาน “The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด” เป็นลิขสิทธิข์ องสำ�นักงาน
ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม   ประเภทงานวรรณกรรม ลั ก ษณะงานสิ่ ง พิ ม พ์
ตามหนังสือรับรองลงวันที  ่ 2 ธันวาคม 2558 หากหน่วยงานใดมีความสนใจทีจ่ ะนำ�
ไปเผยแพร่สามารถติดต่อเพื่อฝึกอบรมการเป็นโค้ชสอนเกมหลังจากผ่านแล้ว
ศูนย์ชว่ ยเหลือลูกหนีฯ้ จะมอบกล่องเกมให้ไปเผยแพร่
The Choice   เป็นผลงานด้านนวัตกรรมมีความโดดเด่นและน่าสนใจภายใต้
แนวคิด “วิจยั เพือ่ พัฒนาประเทศสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” ซึง่ คณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ ได้คดั เลือกให้ไปร่วมแสดงในงาน Thailand Research Exo 2016
ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 จัดขึน้ ณ กรุงเทพมหานคร

The Choice เผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายใดบ้าง?

ในช่วงแรกทีอ่ อกแบบเกม เราต้องการทีจ่ ะให้ใช้กบั ประชาชนทัว่ ไปแต่เมือ่ ได้ไป
ทดสอบเกมกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา และทุกสาขา
วิชาชีพ ผลปรากฏว่าสามารถปรับรูปแบบการเล่นให้เข้ากับคนได้ทุกกลุ่ม จึงได้
จัดแบ่งกลุม่ เป้าหมายออกเป็น 3 ประเภท ตามลำ�ดับความเร่งด่วนจนถึงการสร้าง
ความต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
ประเภทแรก “กลุม่ ทีป่ ระสบปัญหาหนีส้ นิ ”ต้องดำ�เนินการควบคูโ่ ดยให้เรียนรู้
และมีสว่ นร่วมกับการแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน  (Learning by doing)  และในขณะเดียวกัน
ได้สร้างกลไกเพื่อช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้สามารถเข้าถึงความเป็นธรรม
ตามกฎหมาย ซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะเป็นรูปแบบของการช่วยเหลือ (Best Practice)
และเมือ่ มีความเข้มแข็งแล้วจะเป็นพีเ่ ลีย้ งให้กบั กลุม่ อืน่ ๆ ได้เรียนรูต้ อ่ ไป
ประเภททีส่ องเป็น “กลุม่ เสีย่ ง” เน้นการป้องกันทีเ่ ข้มข้นให้กบั กลุม่ เกษตรกร
กลุม่ คนทีเ่ ริม่ มีรายได้และเสีย่ งต่อการเป็นหนีน้ อกระบบในอนาคต เพือ่ ไม่ให้เข้าสู่
วงจรหนีน้ อกระบบและรูว้ ธิ กี ารแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เมือ่ ถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดี
สามารถขอรับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
ประเภทที่สามเป็น “กลุ่มคนวัยใส” เป็นมาตรการด้านการป้องกันให้กับ
กลุ่มเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเข้าสู่วัยทำ�งาน  
ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายเบือ้ งต้นทีเ่ กีย่ วกับหนีใ้ นชีวติ ประจำ�วัน
การดำ�รงชีวติ เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กัน   โดยให้สอดคล้องเชือ่ มโยงกับวิชาเรียนในโรงเรียน
และมหาวิทยาลัย  
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ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ฯ ได้ ต้ั ง เป้ า หมายเพื่ อ ให้
The Choice เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ กั บ คนยากจนผู้ ด้ อ ยโอกาส และประชาชนทั่ ว ไป
ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง จึ ง ได้ จั ด ทำ�แผนการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้
ผลครอบคลุมทัง้ ประเทศภายในปี 2561 ดังนี้
การสร้างเครือข่ายให้เป็นวิทยากรตัวคูณเพื่อเป็น
ผูส้ อนเกม (Coach) โดยได้สอนการเป็นผูน้ ำ�เกม (Coach)
ให้ กับ เจ้ า หน้ า ที่ยุติธ รรมจั ง หวั ด โดยตั้ง เป้ า หมายว่ า
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดจะนำ�เกมไปเป็นเครื่องมือสอน
ให้กบั ยุตธิ รรมชุมชนครบทุกแห่ง และผูท้ เ่ี ป็นยุตธิ รรมชุมชน
จะมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และส่งเสริมให้เกิดความยุตธิ รรมในสังคม  เราตัง้ เป้าหมายว่า
จะสร้างวิทยากรตัวคูณให้กับสำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด
ทุกแห่งภายในเดือนเมษายน 2560 และเป็นที่น่ายินดี
ว่าที่ผ่านมาสำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดหลายแห่งได้นำ�เกม
ไปเผยแพร่ให้กบั เครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน โรงเรียน สถาบัน
การศึกษา และเครือข่ายภาคประชาสังคมในพืน้ ทีอ่ กี ด้วย
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขณะนี้ได้มี
มหาวิ ท ยาลั ย ทั่ ว ประเทศ จำ�นวน 23 แห่ ง ได้ นำ� 
The Choice ไปใช้เป็นกิจกรรมหลักของกองกิจการ
นักศึกษาประจำ�แต่ละมหาวิทยาลัย ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการฝึก
นักศึกษาให้เรียนรู้วิถีชุมชนและร่วมนำ�  The Choice
ไปสอนให้กบั ชุมชนโดยเราจะขยายให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้   
นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาในระดับประถมศึกษา
และมั ธ ยมศึ ก ษา เช่ น โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ คอนแวนต์
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศกึ ษา โรงเรียนซางตาครูส้ คอนแวนท์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ได้นำ�เกมไปสอนในเนื้อหา
วิชาเรียนตัง้ แต่ปี 2558 เป็นต้นมา

ยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชน

การทำ�งานเป็ น “เครื อ ข่ า ย” โดยหาแนวร่ ว ม
เครื อ ข่ า ยที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส อดคล้ อ งและเกื้ อ กู ล
ร่ ว มมื อ กั น ในการต่ อ ยอดสร้ า งผู้ ส อนเกม (Coach)
เพื่อนำ�ไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายขององค์กรนั้น ๆ
หรือในรูปแบบของกิจกรรมเพือ่ สังคม  (CSR)  การร่วมมือกัน
ในการพัฒนา โดยมีหน่วยงานเป้าหมายที่จะประสาน
ความร่ ว มมื อ ประกอบด้ ว ย สถาบั น เพื่อ การยุ ติธ รรม
แห่งประเทศไทย สถาบันการเรียนรูเ้ พือ่ ปวงชน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน
เป็นต้น
นอกจากนี้ ศูนย์ชว่ ยเหลือลูกหนีฯ้ ได้สอนเกมให้กบั
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความแตกต่าง
ในด้ า นอายุ การศึ ก ษา และอาชี พ เพื่ อ ประโยชน์
ในการประเมิน รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาเกม
และได้จัดทำ�หนังสือสื่อการสอนเป็นภาพการ์ตูนวีดิทัศน์
และอินโฟกราฟิก ไว้ประกอบการสอนด้วย

คาดหวังกับการปรับเปลี่ยนการบริการภาครัฐอย่างไร

ศูนย์ชว่ ยเหลือลูกหนีฯ้ ได้ปรับเปลีย่ นการให้ความรูใ้ นแบบเดิมเป็นการบริการ
ภาครัฐแนวใหม่โดยมุง่ เน้นการสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันใน 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางแรก เป็นการปรับเปลีย่ นบริการภาครัฐเดิมแบบสัง่ การจากบนลงล่าง
โดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั เป็นผูใ้ ห้ความรูก้ บั ประชาชนโดยวิธกี ารสอน อบรม สัมมนาตามรูปแบบ
ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบเกม The Choice เป็นการสื่อสารที่ประชาชนทุกคน
มีสว่ นร่วมในการเรียนรูม้ ากขึน้
แนวทางที่สอง การดำ�เนินการโดยรัฐก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายค่าจ้างบุคลากร
และการดำ�เนินงานทีส่ งู เป็นรูปแบบทีเ่ ป็นทางการเกินไป จึงเน้นการสนับสนุนเครือข่าย
ในภาคประชาสังคม ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา เป็นผูด้ ำ�เนินการเพราะเป็น
หน่วยทีใ่ กล้ชดิ และสัมผัสรับรูป้ ญ
ั หาประชาชนสามารถยึดโยงสร้างการมีสว่ นร่วม
กับประชาชนได้ โดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ เป็นหน่วยงานกลางที่ประสาน
ความร่วมมือกับเครือข่าย
แนวทางที่ ส าม กระทรวงยุ ติธ รรมควรสร้ า งกลไกและรู ป แบบการให้
ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ท่ไี ม่ได้รับความเป็นธรรมในระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด
ให้มคี วามรวดเร็วและทันท่วงที กรณีเกิดเหตุเกีย่ วพันในหลายพืน้ ทีซ่ ง่ึ จะต้องบูรณาการ
หลายหน่วยงานเพือ่ แก้ไขปัญหาในองค์รวม หรือเกินขีดความสามารถของหน่วยงาน
ในพื้นที่ควรจะมีหน่วยงานส่วนกลางเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยตรง เช่น กรณี
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�นวนกว่า 1,000 ราย ถูกสหกรณ์แห่งหนึง่
ฟ้องร้องให้ชำ�ระค่าปุย๋ อินทรีย์ รวมมูลหนีก้ ว่า  50 ล้านบาท โดยมีการปิดบังอำ�พราง
การทำ�สัญญาและคุณภาพปุย๋ ตา่ํ กว่ามาตรฐาน จึงได้ดำ�เนินมาตรการทางอาญาและ
การช่วยเหลืออำ�นวยความยุตธิ รรมทางคดีแพ่งให้กบั กลุม่ เกษตรกรควบคูก่ บั การให้
ความรูท้ างด้านกฎหมาย จะทำ�ให้ผดู้ อ้ ยโอกาสได้เข้าถึงบริการภาครัฐมากยิง่ ขึน้

อะไรคือปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ?

(1) The Choice เป็นเครือ่ งมือการเรียนรูช้ วี ติ ทีเ่ ข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงผูเ้ ล่น
ทุกกลุ่ม เนื้อหา ภาพ เทคนิค กระบวนการที่ใช้ในการเล่นและเรียนรู้ผ่านเกม
เป็นการสือ่ สารข้อมูลสูผ่ เู้ ล่นได้อย่างชัดเจน  ถูกต้องและสนุกสนาน  ดงั นัน้ การนำ�เอา
เรือ่ งราวต่าง ๆ จากผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการเป็นหนีใ้ นรูปแบบต่าง ๆ มาใช้เป็น
แกนของเกม เพือ่ ให้ผเู้ ล่นได้เรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์จริงของผูอ้ น่ื และสามารถใช้เป็น
บทเรียนในการตัดสินใจในอนาคตได้ น่าจะเป็นทิศทางทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
(2) การสร้างเครือข่ายภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน ให้มสี ว่ นร่วมกับการจัดการกระบวนการเรียนรู้ “The Choice”
เพือ่ ให้ผยู้ ากไร้และด้อยโอกาสได้เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาตัวเอง และเรียนรูใ้ นการป้องกัน  
(3) กลไกการให้ความเป็นธรรมของภาครัฐเชื่อมโยงชุมชน เพื่อช่วยเหลือ
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ยั่งยืนอย่างไร?

การสร้างเครือข่ายเพือ่ นำ�เกมไปขยายผลต่อในพืน้ ทีโ่ ดยภาคประชาชนมีสว่ นร่วม
จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนได้อย่างยัง่ ยืน เรายังคงเฝ้าติดตามประเมินผล
เพื่อพัฒนาเกมและรูปแบบการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อนำ�ไปแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดในอนาคต ทีก่ ล่าวมาเป็นความคาดหวังต่อ The Choice
เกมทางเลือก-ทางรอด ซึง่ เราอยากให้เป็นเกมสือ่ การเรียนรูข้ องคนทัง้ ประเทศ
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