องคความรู : โครงการสงเสริม
การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม
ดานคุณธรรมความดี
ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)

10 ปรากฏการณ

คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562

ค�ำน�ำ
ศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน) ได้ ด� ำ เนิ น งานตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความ
รูแ้ ละนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี โดยมีเป้าหมายให้เป็นองค์ความรู้
กลางในการสนับสนุนองค์กรทางนโยบาย องค์กรส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณธรรม และเป็นพืน้ ทีก่ ลางในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ พัฒนาองค์
ความรูแ้ ละนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมทีเ่ หมาะสมกับสังคมไทย
ซึง่ ศูนย์คณ
ุ ธรรมมีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมบนฐานความรู้
โดยมีการจัดท�ำรายงานสถานการณ์คณ
ุ ธรรมจริยธรรมของสังคมไทยขึน้
เพื่อประมวลสถานการณ์ และปรากฏการณ์การท�ำความดีของคน
ในสังคม โดยมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนัก และให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้น�ำ
ข้อมูลไปใช้ก�ำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยด�ำเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา
เพื่อให้การด�ำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562
ศูนย์คุณธรรมจึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานสถานการณ์คุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยขึ้น เพื่อน�ำเสนอภาพรวมสถานการณ์ทางสังคม
และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในมิติด้านคุณธรรม เพื่อรณรงค์ปลูกฝัง
ด้านจิตส�ำนึกแก่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่ส�ำคัญ
ของประเทศชาติ
องค์ความรู้ “10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย”
เป็นการศึกษา รวบรวม สังเคราะห์ขอ้ มูลจากประเด็นสถานการณ์สำ� คัญ
ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 จากแหล่งข่าวที่มี
ความหลากหลาย ทั้งจากเว็บไซต์ข่าว และสื่อสังคมออนไลน์ ที่สะท้อน
ด้านคุณธรรมความดีใน 4 มิติ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) โดย
ปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้น ได้สะท้อนภาพเชิงบวกของ
สังคมในด้านการสร้างความร่วมมือ เช่น จิตอาสากับการจัดการภัยพิบตั ิ
ที่เกิดขึ้น การร่วมมือร่วมใจจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และ
สะท้อนสภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม เช่น การทะเลาะ
วิวาท การสร้างความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนปัญหาการคอร์รัปชัน
ซึง่ มีสาเหตุมาจากความอ่อนแอของสังคม ทีข่ าดภูมคิ มุ้ กันในการรับมือ
ทั้งในระดับของบุคคล ครอบครัว ตลอดทั้งแนวทางการบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าองค์ความรูช้ ดุ นี้ จะเป็นประโยชน์เพือ่ กระตุน้
เตือนให้สงั คมเกิดความตระหนักในเรือ่ งคุณธรรมจริยธรรม จุดประกาย
ให้สังคมร่วมกันคิด วิเคราะห์ ตั้งค�ำถาม และร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย
ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

สารบัญ
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เฝาระวังสถานการณ
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ล้นเมือง
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พลังจิตอาสา
ร่วมใจท�ำความดี

ติดเกมออนไลน์ฆ่าตัวตาย-ทะเลาะวิวาท
ปัญหาใหญ่ เด็กวัยรุ่น

พระสงฆ์ อาพาธสูง
จากอาหารที่ญาติโยม
ใส่บาตร

วินัยจราจร
สะท้อนวินัยชาติ
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CPI สถานการณ์
ความโปร่งใสไทย
ตกอันดับ

วิวาทเดือด
Hate Speech
ในงานบวช งานบุญ เครื่องมือสร้างความเกลียดชัง
ในสังคมไทย

คณะท�ำงาน

บทน�ำ
จากหลักคุณธรรม
สู่หลักชัยของสังคมไทย
ในช่วง 6 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา ประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา
ได้รบั แนวคิดในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการน�ำ
ประเทศเข้าสู่ภาวะความทันสมัย (Modernization)
หลายประเทศจึงเกิดการปรับเปลีย่ นแนวคิดการพัฒนา
มาสู ่ ก ารมุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ เพี ย ง
อย่ า งเดี ย ว ที่ มี ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
ทั้ ง ภาคอุ ต สาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่ อ สร้ า ง
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการบริโภค มีการน�ำ
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิต แม้ใน
ภาคการเกษตรก็เกิดการขยายพื้นที่การเกษตร จนน�ำ
มาสู่การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการผลิตเป็นอย่างมาก
นอกจากนัน้ ยังเกิดผลกระทบด้านสังคม ความเหลือ่ มล�ำ้
และปัญหาด้านสุขภาพ
ประเทศไทยมี ก ารพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ นั บ ตั้ ง แต่ ฉ บั บ แรก
เมื่อปี 2504 ซึ่งในช่วงแรกของการพัฒนา ก็มุ่งเน้นที่
การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่เมื่อเกิดวิกฤติ
ด้านเศรษฐกิจในปี 2540 ประเทศไทยได้รบั ผลกระทบ
จากการผันผวนของค่าเงินบาท จนสร้างผลกระทบ
ต่ อ เศรษฐกิ จ ไปทั่ ว ประเทศ ทั้ ง สถาบั น การเงิ น

4

ผู้ประกอบการ และประชาชน ในช่วงเวลาดังกล่าว
ผูค้ นในประเทศได้เรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานเป็น
หลักปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัว และสังคมโดยรวม โดยใช้หลักทางสายกลาง
ก่อให้เกิดการปรับแนวคิดการพัฒนามาสู่การพัฒนา
แบบองค์รวม และหันกลับมาใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลักการส�ำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพื่อสร้างความยั่งยืนที่ครอบคลุม
ทุกมิติ โดยให้ความส�ำคัญไปทีก่ ารพัฒนาคุณภาพของคน
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ด�ำเนินงาน
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ในด้ า นการพั ฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีภารกิจ
ในการพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ แ ละนวั ต กรรม เกี่ ย วกั บ
การส่งเสริมและการปลูกฝังคุณธรรม เพือ่ ปลูกจิตส�ำนึก
ให้แก่เครือข่ายทางสังคม และประชาชนทั่วไป ให้มี
คุณธรรมจริยธรรม อันจะเป็นพื้นฐานในการน�ำพา
ประเทศไปสู่ความเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพของ
คนในชาติ โดยได้มีการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์
ปรากฏการณ์คุณธรรมทางสังคมไทยที่เกิดขึ้น จ�ำนวน

10 ปรากฏการณ์เด่น ที่เชื่อมโยงกับประเด็นความดี
และประเด็นปัญหา ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ตลอดทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความ
ตระหนักและมุมมองทางด้านคุณธรรมในสังคมไทย
โดยมี ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข่ า วที่ มี ค วาม
หลากหลาย และข้ อ มู ล จากข่ า วเด่ น รายสั ป ดาห์
ย้ อ นหลั ง จากแหล่ ง ข่ า วออนไลน์ (ระหว่ า งเดื อ น
มกราคม – พฤษภาคม 2562) จ�ำนวน 50 แหล่งข่าว
จากเนื้อหาข่าวทั้งหมด จ�ำนวน 83 ข่าว และมีการน�ำ
ข้อมูลมาสังเคราะห์ และจ�ำแนกออกเป็นประเด็น
คุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2561) ได้แก่ พอเพียง
วินยั สุจริต จิตอาสา และประเด็นอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจ และ
ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวทางสังคม เช่น ปรากฏการณ์
Hate Speech เครือ่ งมือสร้างความเกลียดชังในสังคม
เป็นต้น

สรุปภาพรวม 10 สถานการณ์ คุณธรรม จริยธรรม
ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562
ปัญหา / ที่มา

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

คุณธรรมส�ำคัญ

ลักษณะการส่งเสริมคุณธรรม

การทะเลาะวิวาทในงานพิธีต่าง ๆ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

“วิวาทเดือด ในงานบวช งานบุญ”

พอเพียง

การเสริมสร้างค่านิยมความพอเพียง
และหลักทางสายกลางเพื่อเชื่อมโยงกับค่านิยม
การเฉลิมฉลองงานบวช เพื่อให้การบวชเป็นไป
ตามหลักส�ำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
สูงขึ้น, ผู้ขับขี่ขาดวินัยในการใช้รถ

“วินัยจราจร สะท้อนวินัยชาติ”

วินัย

การส่งเสริมให้เกิดค่านิยมที่ดี
และเคารพกฎจราจรในการใช้รถใช้ถนน
ในระดับบุคคล และสังคมโดยรวม

สถิ ติ พ ระสงฆ์ ไ ทยอาพาธสู ง
สาเหตุจากอาหารใส่บาตร

“พระสงฆ์ อาพาธสูง จากอาหาร
ที่ญาติโยมใส่บาตร”

วินัยและ
ความรับผิดชอบ

การสร้างความตระหนักและใส่ใจ
ต่อการปฏิบัติต่อพระสงฆ์ ซึ่งมีวัตรปฏิบัติเฉพาะ
ตามหลักศาสนา เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพ

มีขยะและพลาสติกจ�ำนวนมาก
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

“ขยะล้นเมือง”

วินัยและ
ความรับผิดชอบ

การส่งเสริมความมีวินัย และความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

เยาวชนติดเกมออนไลน์
สถิติการฆ่าตัวตายสูง
และการทะเลาะวิวาทในกลุ่มวัยรุ่น

“ติดเกมออนไลน์ - ฆ่าตัวตาย –
ทะเลาะวิวาท” ปัญหาใหญ่วัยรุ่น

วินัยและ
ความรับผิดชอบ

การให้ความส�ำคัญและสร้างวินัยต่อการเลี้ยงดู
บุตรหลานให้เป็นคนดี และมีคุณภาพ

การสร้างความเกลียดชัง
ในโลกออนไลน์ ท�ำให้เกิดปัญหา
ความรุนแรงในสังคม เช่น
การแบ่งพรรคแบ่งพวก ฯลฯ

“Hate Speech เครื่องมือสร้าง
ความเกลียดชังในสังคมไทย”

วินัยและ
ความรับผิดชอบ

การส่งเสริมค่านิยมการรับ และส่งต่อ (แชร์)
ข้อความต่าง ๆ ที่เป็นข้อเท็จจริง และไม่ก่อให้เกิด
ความเกลียดชังในสื่อสังคมออนไลน์

การตกอันดับของตัวชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชันในประเทศไทย

“CPI สถานการณ์ความโปร่งใส
ไทย ตกอันดับ”

สุจริต

การส่งเสริมความสุจริตให้เกิดเป็นคุณธรรมที่
พึงประสงค์ ทัง้ ในระดับบุคคล องค์กร และประเทศ

มลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5
เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน

“จิตอาสากู้วิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5”

จิตอาสา

การส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจในการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความมุ่งมั่น
ในการแก้ไขปัญหาของภาคส่วนต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

วาตภัยพายุปาบึกซัดถล่มภาคใต้
สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน
ทรัพย์สิน และประชาชน

“มหันตภัยพายุปาบึก
ซัดถล่มภาคใต้”

จิตอาสา

การส่งเสริมให้เกิดความรัก / ความเมตตา
ตามหลักศาสนา ในการสร้างจิตอาสา และ
การหยิบยื่นความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย

การรวมตัวของเครือข่ายจิตอาสา
ในการท�ำความดี เพื่อประโยชน์
สาธารณะ

“พลังจิตอาสา ร่วมใจท�ำความดี”

จิตอาสา

การส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายจิตอาสา
ในด้านต่าง ๆ ตามความสนใจ เพื่อยึดโยง
และยกระดับให้เกิดการเชื่อมโยงและสื่อสาร
การท�ำความดีเพื่อส่วนรวม
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จากสถานการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น สามารถ
สะท้ อ นสถานการณ์ คุ ณ ธรรม ที่ ส ามารถน� ำ ไปสู ่
การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และการเสริมแรงทางสังคม
ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ในลักษณะต่าง ๆ โดยสามารถสรุปพอสังเขป ได้ดังนี้
1) สถานการณ์ คุ ณ ธรรมที่ เ กิ ด จากการมี
ส่วนร่วมในการท�ำสิง่ ดี ๆ ของประชาชนเพือ่ ประโยชน์
ส่วนรวม และกระบวนการจิตอาสาในการด�ำเนินการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชาติ เช่น การรับมือ
ภัยพิบตั ิ การระดมทุนรับบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาล
การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล คนท� ำ ความดี ซึ่ ง หากมี ก าร
ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม
การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายต่าง ๆ ก็จะท�ำให้เกิดการ
สร้างและสานพลังในลักษณะต่าง ๆ ทั้งในเชิงประเด็น
และพืน้ ที่ ส่งผลให้เกิดเป็นพลเมืองตืน่ รู้ และเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการสร้างสังคมคุณธรรม ที่ผู้คนในสังคมให้
ความส�ำคัญต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

2) สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังด้านคุณธรรม
ที่เกิดจากการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความเสียหายและ
ความเดื อ ดร้ อ นต่ อ ผู ้ อื่ น และสั ง คมโดยรวม เช่ น
การทะเลาะวิวาท ปัญหาครอบครัว การสร้างความขัดแย้ง
ในสังคม ตลอดจนปัญหาการคอร์รัปชัน ซึ่งส่วนใหญ่
มีสาเหตุมาจากความอ่อนแอของสังคม ทีข่ าดภูมคิ มุ้ กัน
ในการรับมือทัง้ ในระดับของบุคคล ครอบครัว ตลอดจน
การบู ร ณาการการท� ำ งานของภาครั ฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ซึ่งการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานอย่างการมีวินัย และ
ความรับผิดชอบ จะท�ำให้เกิดเป็นค่านิยมส�ำคัญของ
ประเทศ
3) สถานการณ์คุณธรรมในการสร้างความ
เข้มแข็งของประเทศ โดยเป็นการส่งเสริมคุณธรรม
ด้านความพอเพียง ทีเ่ ปรียบได้กบั ฐานรากของบ้านเรือน
เนื่ อ งจากเป็ น การส่ ง เสริ ม การด� ำ รงชี วิ ต ตามหลั ก
ทางสายกลางของประชาชนในทุกกลุ่มวัยและอาชีพ

ด้วยการใช้เหตุผล ความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน
ภายใต้เงื่อนไข คือ ความรู้และคุณธรรม ทั้งนี้ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยังเป็นหลักการพัฒนาประเทศ
ที่ส�ำคัญในปัจจุบันของประเทศ
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึง
การเสริมสร้างให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในการด�ำรงตน และการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน
เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมนั้น จ�ำเป็นต้องมีคุณธรรม
ส�ำคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต
และจิตอาสา อันจะน�ำพาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสังคมไทย ให้สามารถพัฒนาคุณภาพคนในระดับ
จิตใจ ให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่ ว นตน ดั ง พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2520 ดังนี้

“...การที่จะท�ำงานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น
จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จ�ำเป็นต้องอาศัยความสุจริต
ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วย
เพราะเหตุว่าความรู้นั้นเป็นเหมือนเครื่องยนต์ ที่ท�ำให้ยวดยานเคลื่อนไปได้ประการเดียว
ส่วนคุณธรรมดังกล่าวแล้ว เป็นเหมือนหนึ่งพวงมาลัย หรือหางเสือ
ซึ่งเป็นปัจจัยที่น�ำพาให้ยวดยานด�ำเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี
คือ ปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค์
ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อตน เพื่อส่วนรวมต่อไป
ขอให้ทุกคนส�ำนึกไว้เป็นนิตย์ โดยตระหนักว่า การงาน สังคม และบ้านเมืองนั้น
ถ้าขาดผู้มีความรู้เป็นผู้บริหารด�ำเนินการ ย่อมเจริญก้าวหน้าไปได้โดยยาก
แต่ถ้างานใด สังคมใด และบ้านเมืองใดก็ตาม
ขาดบุคคลผู้มีคุณธรรมความสุจริตแล้ว จะด�ำรงอยู่มิได้เลย...”
อ้างอิง
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ. แผนแม่บทส่ง
เสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564).
(30 เมษายน 2562) สืบค้นจาก https://www.m-culture.
go.th/yala/download/article/article_
20180720153045.pdf
พายัพ พยอมยนต์ และสุรชัย คุ้มสิน. 2543. ประมวล
สาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์สงิ่ แวดล้อม (Environmental
Economics). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช.
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ . 2546. การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในบริ บ ทไทย.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ.
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สุรชิ ยั หวันแก้ว และคณะ. 2545. การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในกระแส
โลกาภิวัฒน์กับทิศทางประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ที่มาแหล่งข่าวออนไลน์
มติชน / มติชนออนไลน์ / มติชนรายสัปดาห์ / ไทยรัฐ /
Workpoint / Prachuppostnews / Sanook / ช่อง 7 /
Siamrath / TMC แพทย์อาสา / Greenpeace / BBC / The
Bangkok Insight / PosttodayThe Standard / Dailynews
/ ข่าวสด / Line Today / Siamland News / Marketeer
Online / เพจลุงซาเล้งที่หายไป / PCD กรมควบคุมมลพิษ /
Thai Publica / Thai PBS / ช่อง 3 / Chiangmai News /
เพจอีจนั / ศูนย์คณ
ุ ธรรม / Manager Online / I-newsmedia
/ BLT Bangkok / ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

(สช.) / กรุงเทพธุรกิจ / ช่อง ONE / แนวหน้า / คมชัดลึก
/ กรมสุขภาพจิต / CU Radio / วิกิพีเดีย / Voice TV /
PPTVHD / กรมสรรพากร / ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) / กรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม / Kapook / Thainetizen
network / Salika / MCOT / Youtube / สสส.
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คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ในสั ง คมไทย
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มหั น ตภัย พายุ ปาบึ ก
ซัดถล่ ม ภาคใต้
เฝเมืา่อระวั
ต้ น ปีงทสถานการณ
ี่ ผ ่ า นมา พื้ น ที่ ภ าคใต้ ไ ด้ รั บ ความ

เสียหายจาก “ปาบึก (PABUK)” พายุลูกแรกที่เข้ามา
ประเทศไทย เมือ่ เดือนมกราคม 2562 โดยเกิดจากพายุ
ดี เ ปรสชั น บริ เ วณทะเลจี น ใต้ ต อนล่ า ง ได้ ท วี ก� ำ ลั ง

แรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน โดยความเร็วลมสูงสุดใกล้
ศู น ย์ ก ลางประมาณ 65 กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ ว โมง และ
เคลื่อนตัวลงสู่อ่าวไทย โดยมีผลกระทบต่อภาคใต้
เมื่อวันที่ 3 – 5 มกราคม 2562 ท�ำให้บริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ความรุนแรง

ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ศูนย์ภูมิอากาศ
กองพัฒนาอุตนุ ยิ มวิทยา กรมอุตนุ ยิ มวิทยา ได้รายงาน
สถานการณ์ว่า พายุโซนร้อน “ปาบึก” ซึ่งมีแหล่ง
ก�ำเนิดจากหย่อมความกดอากาศต�่ำ ก�ำลังแรงบริเวณ
ทะเลจี น ใต้ ต อนล่ า ง ได้ ท วี ก� ำ ลั ง แรงขึ้ น เป็ น พายุ
ดีเปรสชันเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากนั้นได้ทวี
ก�ำลังแรงขึน้ เป็นพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในช่วงบ่ายของ
วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยพายุนี้เคลื่อนตัวทาง
ทิศตะวันตกเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง แล้วเคลื่อน
ขึ้นฝั่งบริเวณอ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อเวลา 12.45 น. เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
มีก�ำลังแรงเป็นพายุโซนร้อน จากนั้นพายุนี้ได้เคลื่อน
ผ่านอ�ำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
อ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ก่อนอ่อนก�ำลังเป็นพายุ
ดีเปรสชันปกคลุมบริเวณอ�ำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ในช่วงเช้าของวันที่ 5 มกราคม 2562 จากนั้นได้
เคลือ่ นตัวลงสูท่ ะเลอันดามัน พร้อมทัง้ อ่อนก�ำลังลงเป็น
หย่ อ มความกดอากาศต�่ ำ ก� ำ ลั ง แรงในช่ ว งค�่ ำ ของ
วันเดียวกัน แล้วปกคลุมอยู่บริเวณอันดามันตอนบน
ในเวลาต่อมา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงาน
สถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก ตัง้ แต่วนั ที่ 3–7 มกราคม
2562 ซึ่งได้ส่งผลกระทบในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ รวม
ทั้งสิ้น 23 จังหวัด จ�ำนวน 111 อ�ำเภอ, 563 ต�ำบล,
3,769 หมู ่ บ ้ า น ได้ แ ก่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช,
สุราษฎร์ธานี, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา, พัทลุง,
ระนอง, ชุมพร, กระบี่, ยะลา, สตูล, ภูเก็ต, พังงา, ตรัง,
เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด,
ระยอง, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ
มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวน 5 ราย (จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 ราย และจังหวัดปัตตานี 2 ราย) บาดเจ็บ 2 ราย
(จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์) ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อน
จ�ำนวน 265,132 ครัวเรือน 883,572 คน บ้านเรือน
ได้รับความเสียหายทั้งหลัง 405 หลัง และบางส่วน
53,008 หลัง

8

มีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
จนท�ำให้ทางภาคใต้ของไทย ได้มกี ารเฝ้าระวังอันตราย
จากฝนตกหนักในครั้งนี้

เฝาระวังสถานการณ

• สายการบิ น ยกเลิ ก เที่ ย วบิ น เพื่ อ ความ
ปลอดภัย ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประชุมหนวยงาน
(กพท.) รายงานว่ า จากกรณี
พทีายุ
โ ซนร้ อ นปาบึ ก
่เกี่ยวของ
เคลื่อนตัวผ่านประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบให้มีการ
ยกเลิกเที่ยวบินที่ท�ำการบิน ณ สนามบิน 3 แห่ง ได้แก่
สนามบินสมุย สนามบินสุราษฎร์ธานี และสนามบิน
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 – 6 มกราคม 2562
จ�ำนวนทั้งสิ้น 144 เที่ยวบิน แบ่งออกเป็นเที่ยวบิน
ภายในประเทศ 123 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศ 21 เที่ยวบิน
เตรียมชุดง่ ยาและ
• เรือน�ำเทีย่ วไม่สามารถออกจากฝั
ฝัง่ อ่าวไทย
ชุดอุปโภคบริโภค
ยุติการเดินเรือ โดยบริษัทเรือโดยสารต่าง ๆ ประกาศ
งดเดินเรือเมื่อวันที่ 3 – 6 มกราคม 2562 เพราะหวั่น
ผลกระทบจากพายุปาบึก
• นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติตดิ ค้างอยูบ่ นเกาะ
จ�ำนวน 324 คน และติดค้างอยู่บนเกาะ 2 แห่ง ได้แก่
เกาะราชาและเกาะพีพี ต่อมาได้รบั ความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที่พาเดินทางออกจากเกาะ
• มีการอพยพประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัด
จ�ำนวน 31 อ�ำเภอ 240 จุด รวมทั้งสิ้น 34,089 คน
โดยกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลาง ร่วมกับหน่วยทหารช่วยผู้ประสบภัย ระดม
เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย หนุนระบายน�้ำ เพื่อ
คลี่คลายสถานการณ์
• แนวปะการังน�้ำตื้นได้รับความเสียหาย พายุ
โซนร้อนปาบึกส่งผลกับทะเลไทย ระบบนิเวศที่ได้รับ
ผลมากที่สุดคือ แนวปะการังน�้ำตื้นแตกหัก เกิดอ่าว
คลื่น ตะกอน และน�้ำจืดไหลลงทะเล เกิดแพขยะ
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะขยะจ�ำพวกพลาสติก
• พื้นที่ในภาคใต้ได้รับความเสียหาย ส่งผล
บริเวณกว้าง เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดวาตภัย
ในพื้นที่ 6 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอปากพนัง, อ�ำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช, อ�ำเภอหัวไทร, อ�ำเภอขนอม, อ�ำเภอ
สิชล และอ�ำเภอท่าศาลา จังหวัดปัตตานีเกิดวาตภัยใน
พืน้ ที่ 1 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอยะหริง่ รวม 2 ต�ำบล ได้แก่

ต�ำบลแหลมโพธิ์ ต�ำบลตะโละกาโปร์ และพื้นที่ใน
จังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สงขลา,
ชุมพร, ยะลา, พัทลุง และนราธิวาส

ระยะที่ 1 ก่อนเกิดภัย

• ส� ำ นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ แ ละประชานามั ย
พิทกั ษ์ สภากาชาดไทย ได้ประสานงานกับจังหวัดต่าง ๆ
ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที โดยมีการจัดประชุมหารือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังและ
ติ ด ตามสถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด รวมทั้ ง ประเมิ น
สถานการณ์และส�ำรองเครื่องอุปโภคบริโภค ยา และ
เวชภั ณ ฑ์ เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มในการแจกจ่ า ยให้ แ ก่
ผู้ประสบภัย
• ในภาคชุมชน เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ
และช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย ต� ำ บลกรุ ง ชิ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ได้มกี ารเตรียมความพร้อม เพือ่ ป้องกัน
และช่วยเหลือแบบจัดการตนเอง เพราะเครือข่าย
เฝ้าระวังฯ ได้รับการอบรมการกู้ชีพ การกู้ภัยต่าง ๆ
รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้วิทยุสื่อสาร
แจ้งเหตุ การอ่านเครื่องวัดระดับน�้ำ รวมถึงการซ้อม
แผนอพยพ มีการเตรียมอาหารแห้ง น�ำ้ ดืม่ ยารักษาโรค
สิ่งของจ�ำเป็น และก�ำหนดสถานที่ให้ชาวบ้านให้เป็น

จิตอาสาที่เกิดขึ้น

จิตอาสากับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย

ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ในต�ำบลกรุงชิง จ�ำนวน 4 แห่ง ปัจจุบนั เครือข่ายเฝ้าระวังฯ มีอาสา
สมัครทั้งสิ้น จ�ำนวน 178 คน

ระยะที่ 2 ขณะเกิดภัย

• ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ลงพื้นที่
ส�ำรวจประเมินความต้องการ เยี่ยมให้ก�ำลังใจ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
ด้านต่าง ๆ ได้มอบชุดธารน�้ำใจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประจวบคีรีขันธ์และ
พัทลุง และส่งทีมกองอ�ำนวยการส่วนหน้าไปปฏิบตั หิ น้าทีต่ งั้ แต่วนั ที่ 5 มกราคม 2562
อีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมทีมปฏิบัติงาน ได้แก่ หน่วยครัวเคลื่อนที่ หน่วยผลิต
น�ำ้ สะอาด หน่วยเรือท้องแบน และหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยได้
ทันที นอกจากนี้ยังมีการจัดส่งชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องนอน และชุดท�ำความสะอาด
อบรมการช
พร้อมเครืวยเหลื
่องนุ่งอห่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ�ำนวน 10 ชุมชน
ขณะเกิดภัย
• นายกแพทยสภาได้มอบให้เลขาธิการแพทยสภา จัดตัง้ “โครงการแพทย์อาสา
แพทยสภา ช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก ภาคใต้” ขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2562
เป็นต้นไป โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และขอการสนับสนุน
จากมู
กูชลีพนิธิ ธรรมาภิบาลทางการแพทย์
• แพทย์อาสา แพทยสภา น�ำทีมแพทย์อาสาลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กูภัย
วั
ด
ระดั
บนํ้า
พิบัติ โดยทางโรงพยาบาลในพื
้นที่ ต่างร่วมประเมินสถานการณ์ เพื่อเตรียมการช่วย
ซอมอพยพ
เหลือได้อย่างทันท่วงที โดยใช้รถ GMC ขนาดใหญ่ ร่วมกับก�ำลังพลของทหารตัดต้นไม้
ขวางเส้นทาง น�ำผู้ป่วยออกมาได้ และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้ร่วมกันปรับพื้นที่
เป็นศูนย์อพยพชั่วคราว โดยรับผู้ป่วยติดเตียงเข้ามาพักในโรงพยาบาลเพื่อดูแล

สํารวจและประเมิน
ความตองการ

ลงพื้น
ที่ทําความสะอาด

ระยะที่ 3 หลังเกิดภัย

• ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้มอบหมายให้ทีมอ�ำนวยการ

กอนเกิดภัย
อบรมการชวยเหลือ
ขณะเกิดภัย

เฝาระวังสถานการณ

กูชีพ
กูภัย
วัดระดับนํ้า
ซอมอพยพ

ประชุมหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

อพยพประชาชน
ออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัย

เตรียมชุดยาและ
ชุดอุปโภคบริโภค
*สรุปจากวาตภัยพายุปาบึก

จิตอาสาที่เกิดขึ้น

ขณะเกิดภัย

สงรถบรรทุก/รถโฟรวีล
อํานวยการตอการปฏิบัติ
งานจิตอาสา
เตรียมความพรอม
ปฏิบัติงาน
ครัวเคลื่อนที่
ผลิิตนํ้าสะอาด
เรือทองแบน
แพทยเคลื่อนที่

นําผูประสบภัยที่
ไดรับบาดเจ็บสง
โรงพยาบาลใกลเคียง

อพยพประชาชน
ส่วนหน้า และสถานีกาชาด ที่ 12 ด�ำเนินการส�ำรวจ และประเมินความต้องการในพืน้ ที่
ออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัย

โดยแผนการด�ำเนินงานระยะฟื้นฟูในเบื้องต้น ได้แก่ การซ่อม และสร้างบ้านหลังใหม่
• หจก. สิงห์อรฉัตร และเครือข่ายนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ลงพื้นที่ท�ำความสะอาดบ้านเรือน และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัย
• เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและจิตอาสา จังหวัดภูเก็ต ประจวบคีรขี นั ธ์ นครศรีธรรมราช
นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี ร่วมกันท�ำความสะอาดหลังสถานการณ์พายุปาบึก
• เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยต�ำบลกรุงชิง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ร่วมกันลงขันซ่อมถนนทางเข้าออกหมู่บ้าน

มอบชุดยาและชุดอุปโภคบริโภค

มอบของอุปโภคบริโภคเพิ่มเติม

ก าร ป ร ะ ส าน ง าน
ระหวางอาสาในพื้นที่
แล ะ น อก พื้ น ที่ เพื่ อ
ชวยเหลือผูประสบภัย

โรงพยาบาลในพื้นที่
เปลี่ยนเปนศูนยอพยพ
ชั่วคราว
อพยพประชาชน
ออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัย

ลงพื้นที่
สํารวจความตองการ

จัดรถเคลื่อนที่รักษา
สัญญาณคลื่นโทรศัพท

*สรุปจากวาตภัยพายุปาบึก

จิตอาสาที่เกิดขึ้น

หลังเกิดภัย

อ้างอิง

ซอมแซมความเสียหาย
โรงเรียน สถานที่ราชการ
จิตอาสาร่วมพัฒนาคืนความสวยงาม “หาดหัวหิน” หลังพายุปาบึกสงบ. (7 มกราคม 2562). ประ

ผบ.ตร.สัง่ ระดม “จิตอาสาภัยพิบตั ”ิ ก�ำหนด 3 แผนรับมือ ตชด.ยกพลสู้ “ปาบึก” พร้อมช่วยปชช.
(3 มกราคม 2562). มติชนออนไลน์. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/crime/
news_1301272
จวบโพสต์นิวส์. สืบค้นจาก http://www.prachuppostnews.com/archives/6874

*สรุปจากวาตภัยพายุปาบึก

นทท.แห่กลับเทีย่ วภูเก็ต หลังปาบึกพัดผ่าน ด้านจิตอาสาเร่งท�ำความสะอาด. (6 มกราคม 2562).
ไทยรัฐ. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/content/1462986
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อเตรียมน�ำไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึก. (9 มกราคม 2562). ช่อง 7 HD. สืบค้นจาก
https://news.ch7.com/detail/320583

ลงพื้น
ที่ทําความสะอาด

สรางบานหลังใหม
ใหกับผูประสบภัย
$$$$$$$$$$$$$$$BBBB
$$$$$$$$$$$$$$$BBBB

สํารวจและประเมิน
ความตองการ

ลงขันสรางทาง
เขาออกหมูบานกันเอง
มอบของอุปโภคบริโภคเพิ่มเติม
นําผูประสบภัยกลับเขาพื้นที่
ซอมแซมความเสียหาย
โรงเรียน สถานที่ราชการ
*สรุปจากวาตภัยพายุปาบึก
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รัฐ-เอกชน-ชุมชน ผนึกพลังสร้างความร่วมมือ
ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ชุมชน

1

1

1

ส� ำ นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ แ ละประชานามั ย
พิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ลงพื้นที่ส�ำรวจ
ประเมิ น ความต้ อ งการ เยี่ ย มให้ ก� ำ ลั ง ใจ
มอบชุดธารน�ำ้ ใจ ชุดเครือ่ งครัว ชุดเครือ่ งนอน
ชุดท�ำความสะอาด ชุดเครื่องเขียน ชุดสุข
อนามัย ฯลฯ รวมทัง้ จัดกิจกรรม Big Cleaning
Day ในพื้นที่ประสบภัย

ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ AIS, True, Dtac
ได้ จั ด เตรี ย มพร้ อ มรถโมบายล์ เ คลื่ อ นที่
เจ้ า หน้ า ที่ ที ม งานวิ ศ วกร ลงพื้ น ที่ ดู แ ล
สั ญ ญาณและสถานี ฐ านในเขตภาคใต้
ในสถานการณ์ พ ายุ ป าบึ ก เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนอย่างใกล้ชิด

ชาวบ้านต�ำบลกรุงชิง ระดมเงินกันเองซ่อม
สะพานเข้าหมู่บ้านหลังพายุปาบึกถล่มพัง
โดยจ้ า งรถแบคโฮซ่ อ มแซมถนนเข้ า ออก
หมู่บ้านให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อจะได้รับส่ง
สิ น ค้ า ด้ า นการเกษตร โดยเฉพาะทุ เ รี ย น
ที่ก�ำลังออกผลผลิต

2

2

ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
( ธ อ ส . ) แ ล ะ บ ร ร ษั ท ป ร ะ กั น สิ น เ ชื่ อ
อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม (บสย.) ได้ อ อก
มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าธนาคาร
ที่จะได้รับผลกระทบในพื้นที่ประสบภัย

เครื อ ข่ า ยทรั พ ยากรชายแดนใต้ จ ากพื้ น ที่
จังหวัดปัตตานี มีการจัดกลุม่ เฝ้าระวังภัยพิบตั ิ
ร่วมวางแผนและแจ้งข่าวสาร และชาวบ้าน
เตรียมพร้อมสิ่งต่าง ๆ ในการดูแลตนเอง
อย่างดี โดยไม่รอหรือร้องขอจากหน่วยงาน
ราชการเพียงอย่างเดียว

คุณธรรมที่เกิดขึ้น

• ความมีนำ�้ ใจ ช่วยเหลือดูแลกัน ลักษณะเด่น
ที่ชัดเจนของคนไทย ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับภัย
พิบัติ “พายุปาบึก” คือ ความมีน�้ำใจ และช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม รวมทัง้ ชุมชนทีเ่ ตรียมแผนการรับมือ
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งได้สะท้อนถึงการวางแผน
เตรียมรับมือด้วยกระบวนการพึ่งพาตนเอง
• การมีจิตสาธารณะ ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยการระดมความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
หลายภาคส่วน มีการลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจ ก�ำหนดจุดเสีย่ งภัย
ประเมินความต้องการ มีการระดมอาสาสมัครเข้าไป
ช่วยเหลือและด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การดูแลด้าน
ความปลอดภัย การจัดการด้านอาหาร การมอบสิง่ ของ
อุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย การดูแลผู้ประสบภัย
ในศูนย์พักพิง การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่ง
จิตอาสาที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต้องสละ
ทั้งความคิด ก�ำลังกาย ก�ำลังทุนทรัพย์ เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่

เพิกเฉยกับสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ยกตัวอย่าง เหตุการณ์
โรงพยาบาลทหารที่ใช้รถ GMC ขนาดใหญ่ ร่วมกับ
ก�ำลังพลทหารตัดต้นไม้ทกี่ ดี ขวางเส้นทางถนน เพือ่ น�ำ
ผู้ป่วยออกมาได้
• การระดมความช่ ว ยเหลื อ จากสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ โดยการระดมทุนจากหน่วยงานหลายแห่ง
ทั้ ง ทรั พ ยากรต่ า ง ๆ และการระดมทุ น ช่ ว ยเหลื อ
จากองค์ ก รต่ า ง ๆ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ท� ำ ให้ เ กิ ด
การช่วยเหลือจากหลายภาคส่วน เช่น ผู้ประกอบการ
รายหนึ่งเมื่อได้ทราบข่าวแล้ว จึงได้จัดเตรียมเสบียง
อาหารลงพื้นที่ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย เป็นต้น
การรับมือภัยพิบตั จิ ากการเข้ามาเยือนของพายุ
โซนร้อนปาบึกของประเทศไทย เป็นที่จับตามองไป
ทัว่ โลก เนือ่ งจากเป็นพายุทมี่ คี วามรุนแรงในรอบหลาย
สิบปี แต่ภายใต้ความเสียหาย การขาดแคลนอาหาร
และสิ่งของ รวมทั้งซากปรักหักพัง แต่ทั่วโลกกลับได้
พบกับ “การยึดโยงของจิตอาสา ในการท�ำความดี”

ช่วยเหลือเกื้อกูลในทุกส่วนของสังคม ที่ไม่มีกรอบ
ทั้งด้านสังคม ชนชั้น หรือศาสนา ที่มีตั้งแต่พระสงฆ์
ผู้น�ำศาสนา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน
ห้างร้านและประชาชนทั่วไป ทั้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
และนอกพื้ น ที่ ต่ า งหลั่ ง ไหลเข้ า มาหยิ บ ยื่ น ความ
ช่วยเหลือ ฟื้นฟูชุมชน ชายหาด ท�ำความสะอาด
โรงเรียน ซ่อมแซมบ้านเรือน และอุปกรณ์ท�ำมาหากิน
ให้สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
อาจกล่าวได้ว่า นอกจากประเทศไทยจะได้รับ
บทเรียนในการจัดการกับภัยพิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ แล้ว ยังเกิด
ปรากฏการณ์เครือข่ายจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน และได้แตกหน่อคุณธรรม ด้วยการส่งต่อ
ความดี ใ ห้ กั บ คนในสั ง คม เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในหน้ า
ประวัตศิ าสตร์ของประเทศไทย ท�ำให้เกิดคุณค่าส�ำคัญ
ในการสร้างทุนทางสังคมให้กับประเทศไทย และเป็น
ฐานทีม่ นั่ ส�ำคัญในการสร้างสังคมคุณธรรมอย่างแท้จริง

น�้ำใจไทย จิตอาสาเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบวาตภัย
พายุปาบึกอย่างต่อเนือ่ ง. (6 มกราคม 2562). Sanook. สืบค้น
จาก https://www.sanook.com/news/7634118/

ปาบึก (Pabuk) พายุหมุนเขตร้อนข้ามปี. (4 มกราคม 2562).
Greenpeace. สืบค้นจาก https://www.greenpeace.org/
archive-thailand/news/blog1/pabuk/blog/62085/

ปภ.แถลงพายุปาบึกสร้างความเสียหาย 8 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต
3 ราย. (5 มกราคม 2562). โพสต์ทูเดย์. สืบค้นจาก https://
www.posttoday.com/social/general/575987

“AIS-DTAC-TRUE” พร้อมดูแลเครือข่ายเต็มที่รับพายุโซน
ร้อน “ปาบึก”. (4 มกราคม 2562). สยามรัฐ. สืบค้นจาก
https://siamrath.co.th/n/59632

พายุปาบึก: รู้อะไรแล้วบ้างเกี่ยวกับพายุนอกฤดูมรสุมรุนแรง
ที่สุดพัดถล่มอ่าวไทย. (4 มกราคม 2562). BBC. สืบค้นจาก
https://www.bbc.com/thai/thailand-46744042

โครงการแพทย์อาสา แพทยสภา ช่วยผู้ประสบภัย พายุปาบึก
ภาคใต้. (7 มกราคม 2562). แพทย์อาสาแพทยสภา. สืบค้นจาก
https://tmc.or.th/volunteer/

สรุป “ปาบึก” ถล่ม ท�ำสายการบินต้องยกเลิก 144 ไฟล์ท.
(14 มกราคม 2562). The Bangkok Insight. สืบค้นจาก
https://www.thebangkokinsight.com/88589/

อ้างอิง
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จิตอาสากู้วิกฤต

ฝุ่นพิ ษ PM 2.5

เมื่ อ กรุ ง เทพมหานครต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หา
ฝุ ่ น ละอองขนาดเล็ ก กว่ า 2.5 ไมครอน ปกคลุ ม
ทั่วท้องฟ้าเป็นหมอกหนาทึบ เมื่อช่วงต้นปี 2562
ซึ่งฝุ่นละอองนั้นกลับมีค่าเกินมาตรฐาน ก่อให้เกิดผล
สะเทือนต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะการตระหนักถึง
ผลกระทบด้านสุขภาพ ที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ
ในวงกว้าง แต่หากย้อนกลับไปในช่วงสิบปีที่ผ่านมา
ปัญหามลพิษทางอากาศไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทย
หากแต่คุ้นชินในชื่อของปัญหาหมอกควัน ที่เกิดขึ้น
เป็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ ของภาคเหนื อ ในช่ ว งหน้ า แล้ ง
จากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และปัญหาไฟป่า
ทั้ ง ที่ เ กิ ด จากประเทศไทยเอง และจากการพั ด พา
มาจากประเทศเพื่อนบ้าน

แม้มีขนาดเล็ก แต่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ

แม้ จ ะเป็ น ฝุ ่ น ละอองที่ มี ข นาดเล็ ก แต่ ก ลั บ
ส่ ง ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพในระดั บ ที่ เ ป็ น อั น ตราย
ต่อร่างกาย โดยเมือ่ เข้าสูร่ า่ งกายทางโพรงจมูกแล้ว จะ
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและระบบเส้นเลือด ท�ำให้
เกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งปอด
โรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบหายใจส่วนล่าง ฯลฯ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ก�ำหนดให้ PM 2.5 จัดอยู่
ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ตั้งแต่ปี 2556 อีกทั้ง
ยังเป็นสาเหตุให้ 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควร สอดคล้องกับรายงานของธนาคารโลก
(World Bank) ที่ระบุจ�ำนวนผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ในประเทศไทยจากมลพิษในอากาศทีม่ มี ากถึง 50,000
ราย โดยส่งผลกระทบในวงกว้างทางเศรษฐกิจ ทั้งใน
มิ ติ ข องค่ า ใช้ จ ่ า ยในการรั ก ษา และการสู ญ เสี ย คน
ในวัยท�ำงาน

จิตอาสาร่วมใจ ป้องกันฝุ่น PM 2.5

สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น

สาเหตุ ส� ำ คั ญ ของการเกิ ด หมอกควั น และ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยาน
พาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการ
อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและ
เมืองใหญ่ที่มีการจราจรติดขัด ย่อมเป็นไปได้ยากที่จะ
หลีกเลี่ยงผลกระทบ และยากต่อการแก้ไขปัญหา แม้
ในปัจจุบนั หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องจะมีการด�ำเนิน
งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งการฉีดน�้ำ การแจก
หน้ากาก N95 การจัดท�ำสือ่ รณรงค์ในการสือ่ สารสังคม
การท�ำความเข้าใจเรื่องฝุ่นขนาดเล็ก การปฏิบัติตน
เมื่อต้องอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ ง และให้ขอ้ มูลข่าวสารทีส่ ำ� คัญ
ต่าง ๆ ต่อประชาชน แม้เหตุการณ์ฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว
ในเขตกรุงเทพมหานครจะลดลง แต่ในช่วงปลายเดือน
มีนาคม - ต้นเมษายน 2562 ที่ผ่านมา พื้นที่ทาง
ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่
เชียงราย พะเยา ล�ำปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก
แพร่ และน่ า น กลั บ ประสบกั บ ปั ญ หาฝุ ่ น ละออง
ขนาดจิว๋ เกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ถึง 400 – 600 ไมโครกรัม ท�ำให้ติดอันดับมลพิษทาง
อากาศในระดับโลก ยิ่งประกอบกับภูมิประเทศของ
ภาคเหนือ ทีม่ เี ทือกเขาล้อมรอบบริเวณ เช่น เทือกเขา
แดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาผีปันน�้ำ ฯลฯ
ส่ ง ผลให้ ก ลายเป็ น แอ่ ง กระทะของฝุ ่ น ละอองและ
หมอกควัน ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของ
ภาคเหนือ โดยสาเหตุสว่ นหนึง่ ทีส่ ำ� คัญมาจาก การขาด
วินยั ในการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว และเก็บของป่า
ท�ำให้เกิดไฟป่า

จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้เกิด
กระแสความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ในการลด
ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้น ด้วยการ
จัดกิจกรรมรณรงค์ตา่ ง ๆ ทีล่ ดการก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ และหาวิธีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในการป้องกัน
ฝุ ่ น ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ จนกลายเป็ น
“ปรากฏการณ์รวมพลังของจิตอาสา” ที่ต้องการเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ไม่ ม ากก็ น ้ อ ย ตามก� ำ ลั ง ของตนในการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล รวมถึงให้ก�ำลังใจผู้อื่น ดังนี้

• องค์กรต่าง ๆ ร่วมระดมแจกหน้ากากกันฝุน่
ละออง โดยหน้ากาก N95 ได้กลายเป็นอุปกรณ์สำ� คัญ
ในการต่อสู้กับฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว การออกจากบ้าน
โดยปราศจากเครื่ อ งป้ อ งกั น ย่ อ มน� ำ มาสู ่ อั น ตราย
ต่ อ สุ ข ภาพในระยะยาวที่ อ าจส่ ง ผลในอี ก หลายปี
หน่วยงาน องค์กร หรือแม้กระทัง่ ผูม้ จี ติ อาสา ต่างระดม
ก�ำลังทรัพย์ และก�ำลังคน ร่วมกันแจกหน้ากาก N95
ตามสถานทีต่ า่ ง ๆ เพือ่ ลดผลกระทบด้านสุขภาพให้กบั
คนกรุง และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหน้ากากด้วย
อาทิ ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ เทสโก้ โลตัส ได้แจก
หน้ากากจ�ำนวน 20,000 ชิน้ รวมถึงมีผทู้ โี่ พสต์ขอ้ ความ
ในโลกออนไลน์รับบริจาคหน้ากากอนามัย และได้
แจกจ่ายไปแล้วจ�ำนวนกว่า 300 ชิ้น
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สถานศึกษา ภาคเอกชน
จัดอบรมทําหนากากกรองอากาศ

ธุรกิจอสังหาฯ รวมกัน
ฉีดนํ้าจากอาคารสูง
เพื่อลดฝุนละออง

ศาลเจาทั่วประเทศ
ติดปาย “งดจุดธูป”

จิตอาสา
ร ว ม ล ด ฝุ น

จิตอาสาสงอาหาร และ
อุปกรณใหอาสาดับไฟปา

PM 2.5

ผูผลิตและนําเขารถยนต
จัดทํามาตรฐานเครื่องยนต
ลดปริมาณฝุน

มีการสอนทํา
เครื่องฟอกอากาศ
แบบ DIY ดวยตนเอง
รณรงคไมจุดไฟเผาไร
ชวงเปลี่ยนการปลูกพืช
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กลุมอาสาดับไฟปา

• ศาลเจ้าทัว่ ประเทศ ร่วมใจติดป้าย “งดจุดธูป
และเผากระดาษ” ซึ่งการจุดธูปนั้นถือเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่ก่อให้เกิดควันและฝุ่นละออง แม้อาจจะไม่ได้มี
ขนาดเล็กเท่า PM 2.5 แต่พบว่าศาลเจ้าต่าง ๆ ได้รว่ มกัน
ติดป้ายรณรงค์ การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยไม่จุดธูป
และเผากระดาษ เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศ
อีกทางหนึ่ง
• สถานศึกษาจัดอบรมท�ำหน้ากากฟรี โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ได้จัดอบรม
การผลิตหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย แต่ให้ประสิทธิภาพดี และใกล้เคียงกับ
หน้ากากแบบ N95 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ในยุค
การขาดแคลนหน้ากาก N95 ที่ปกติร้านค้าโดยทั่วไป
คงไม่ได้มีการสั่งมาเก็บไว้ ท�ำให้เกิดการขาดแคลน
รวมถึ ง อาจมี ร าคาสู ง เกิ น ปกติ ในฐานะหน่ ว ยงาน
ด้านวิชาการ ที่มีองค์ความรู้ ก็ได้มีการน�ำองค์ความรู้
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้เป็น
อย่างดี เพื่อทดแทนหน้ากาก N95 ที่ขาดแคลนและมี
ราคาแพง

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ
ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ลดปัญหาหมอกควัน
และก�ำหนดเป็นนโยบายในการด�ำเนินงาน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
• ภาคอสังหาริมทรัพย์จัดโครงการ “ฉีดน�้ำ
จากอาคารสูง” โดยจ�ำนวนกว่า 150 โครงการ ร่วมใจ
กั น ฉี ด น�้ ำ เพื่ อ ลดปริ ม าณฝุ ่ น ละอองในอากาศ โดย

เป็นการฉีดละอองน�้ำจากบริเวณดาดฟ้าของอาคารสูง
ต่าง ๆ ทัว่ กรุง ในช่วงเวลาทีม่ สี ภาพอากาศปิด และการ
จราจรหนาแน่น นอกจากนั้นในกระบวนการก่อสร้าง
ยังมีการก�ำหนด “แนวทางการก่อสร้างสีเขียว” (Green
Construction Process Standard) โดยเริ่มตั้งแต่
การลดปริมาณฝุน่ ละอองในการก่อสร้าง การลดจ�ำนวน
เทีย่ วการขนส่งวัสดุกอ่ สร้าง และการตรวจสอบปริมาณ
ฝุ่นในบริเวณโครงการไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน

• ผู้ผลิตและน�ำเข้ารถยนต์ ลงนาม MOU
“ยกระดับมาตรฐานลดมลพิษจากเครื่องยนต์” โดย
บริษัทจ�ำนวน 12 แบรนด์ ได้ร่วมกันลงนามประกาศ
เจตนารมณ์ยกระดับมาตรฐานการระบายสารมลพิษ
จากเครื่องยนต์ ให้เทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 ภายในปี
2564 และยูโร 6 ในปี 2565 เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก และได้มีการก�ำหนดให้ส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ด�ำเนินงานร่วมกัน
เพือ่ ยกระดับการผลิตรถยนต์ในประเทศและการน�ำเข้า
รถยนต์ ให้เป็นมาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 ที่ช่วยลด
การปล่อยฝุน่ ละอองทีเ่ ป็นพิษลงถึง 80% จากปัจจุบนั
• โครงการศึกษาทดลอง “มอส ดักจับฝุน่ PM
2.5” เป็นโครงการจากสถาบันไทยใส่ใจเพือ่ สังคม ร่วม
กับนักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด�ำเนินงานโครงการ “สกาย การ์เด้น” (Sky Garden)
ซึง่ เป็นการน�ำพืช “มอส” มาศึกษาทดลองเพือ่ ทดสอบ
ว่ า สามารถดั ก จั บ ฝุ ่ น PM2.5 ในอากาศได้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพแค่ ไ หน โดยโครงการนี้ ต ้ อ งการเห็ น
ประชาชนอยู ่ ใ นพื้ น ที่ ส าธารณะได้ อ ย่ า งปลอดภั ย
โดยไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
เนื่องจากมีตัวกรองจากธรรมชาติคอยช่วยดักจับฝุ่น
ละอองในอากาศ เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา
แม้ ว ่ า จะเป็ น ช่ ว งของการทดลอง แต่ ห ากประสบ
ความส�ำเร็จก็จะเป็นส่วนส�ำคัญในการแก้ไขปัญหา
ในระยะยาวต่อไป
จากมุ ม หนึ่ ง ของการเกิ ด ขึ้ น ของปั ญ หาฝุ ่ น
ละอองขนาดจิ๋ว ท�ำให้ทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งพื้นที่
ทีเ่ กิดปัญหา พืน้ ทีเ่ สีย่ ง และประชาชนในสถานทีต่ า่ ง ๆ

ในประเทศเกิ ด ความตระหนั ก ต่ อ ปั ญ หาส่ ว นรวม
ที่ใกล้ตัว เกิดความห่วงใยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
เกิดความรู้สึกร่วมในการจัดการปัญหา จากปัญหาที่
ไม่ค่อยได้รับความใส่ใจของผู้คนในสังคม หากแต่
เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ บุ ค คลและสั ง คม
โดยรวมขึ้น การรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาครั้งใหญ่ก็
เกิดขึน้ และแปรเปลีย่ นกลายเป็นพลังจิตอาสา ทีก่ อ่ ให้
เกิ ด ความร่ ว มมื อ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งยั่ ง ยื น
ซึ่งจ�ำเป็นต้องเกิดการด�ำเนินการทั้งในระดับบุคคล
ครัวเรือน และสังคมโดยรวม ในการลดกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และหมอกควันต่าง ๆ ในระดับที่
เหมาะสม ในขณะที่ภาครัฐจ�ำเป็นต้องออกนโยบาย
สาธารณะ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว
ทั้งการป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบจากปัญหา
ฝุ ่ น ละอองขนาดเล็ ก ร่ ว มกั บ พลั ง จิ ต อาสาจาก
ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม
แม้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว จะเป็นปัญหาที่มี
ความรุนแรงมากในช่วงเวลาที่สภาพอากาศปิด หรือ
ความกดอากาศสูง เมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนไป
ในทางที่ดีขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นก็เบาบางลง แน่นอนว่า
ผูค้ นในสังคมไทยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ทมี่ กี ารจราจร
หนาแน่น จ�ำต้องประสบกับปัญหาอีกหลายครัง้ ดังนัน้
การเตรียมความพร้อมในการรับมือจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
อีกทั้งต้องสร้างจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบของคน
ในประเทศไทย อันเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการต่อสู้กับวิกฤต
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

อ้างอิง
PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ กับวิกฤตสุขภาพที่
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ศาลเจ้าไต้ฮงกง ป่อเต็กตึ๊ง ประกาศของดจุดธูป-เผากระดาษ
ทอง ลดปัญหาฝุ่น PM2.5. (23 มกราคม 2562). ข่าวสด.
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มทร.พระนคร ชวนท�ำหน้ากากกันฝุน่ พิษฟรี. (16 มกราคม
2562). เดลินิวส์. สืบค้นจาก https://www.dailynews.
co.th/education/688158
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content/1517000

เริ่มแล้ว! ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 150 โครงการ
ฉีดน�้ำจากอาคารสูง ลดฝุ่น PM2.5. (23 มกราคม 2562).
Line Today. สืบค้นจาก https://today.line.me/th/
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ขยะล้ น เมื อ ง
ปั ญ หาส� ำ คั ญ ที่ ป ระเทศไทยต้ อ งแบกรั บ
ไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศในช่วง 6 ทศวรรษ
ที่ผ่านมา คือ “การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ” ทั้งจาก
การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากร การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
เทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นให้เกิดการบริโภคอย่างมหาศาล
รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม ท�ำให้
ขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น น�ำมาสู่ปัญหาด้าน
การจัดการ และก�ำจัดอย่างถูกวิธี

สถานการณ์ขยะในประเทศไทย

จากการสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศ
ไทยเมื่อปี 2561 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีขยะ
มูลฝอย เกิดขึ้นประมาณ 27.82 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560
- ร้อยละ 1.64 ถูกคัดแยก และน�ำกลับไปใช้
ประโยชน์ 9.58 ล้านตัน
- ร้อยละ 34 ถูกน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง 10.88
ล้านตัน
- ร้อยละ 39 ก�ำจัดไม่ถูกต้อง 7.36 ล้านตัน
ทั้งนี้ข้อมูลที่น่าสนใจ คือ จ�ำนวนขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นจะเป็นขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน
และมี ก ารน� ำ กลั บ มาใช้ ใ หม่ เ พี ย ง 0.5 ล้ า นตั น
นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า ของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชน
เกิดขึ้น 638,000 ตัน
- ร้อยละ 65 เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และขยะอิเล็กทรอนิกส์จ�ำนวนถึง 414,600 ตัน
- ร้อยละ 35 เป็นขยะอันตรายประเภทอืน่ ๆ เช่น
แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋อง
สเปรย์ 223,400 ตัน ในจ�ำนวนนีไ้ ด้รบั การจัดการอย่าง
ถูกต้องเพียงร้อยละ 13 หรือประมาณ 83,600 ตัน
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• ประเทศไทยยังไม่มีกฎระเบียบที่จะคัดแยก
ของเสียอันตรายออกจากขยะทัว่ ไป และไม่มกี ฎหมาย
ในการก�ำกับดูแลให้ผู้ผลิตหรือภาคเอกชนรับผิดชอบ
ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
• สัตว์ทะเลพิการและตายจากขยะพลาสติก
เช่น กรณีที่สัตวแพทย์ประจ�ำศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ผ่าชันสูตรซากเต่าตนุพบว่า มีขยะในท้องสะสมอยู่
เป็นจ�ำนวนมากท�ำให้อุดตันระบบทางเดินอาหาร
จนตาย และกรณีวาฬน�ำร่องครีบสัน้ ทีเ่ กยตืน้ บริเวณ
คลองนาทับ จังหวัดสงขลา มีขยะในท้อง 85 ชิ้น
น�้ำหนัก 8 กิโลกรัม

กระบวนการมีสว่ นร่วมต่อการจัดการขยะ

• ภาครัฐ กับนโยบาย “จัดการสิ่งแวดล้อม”
ภาครัฐได้มีการก�ำหนดภาระและหน้าที่ในการ
จั ด การขยะมู ล ฝอยในชุ ม ชน ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการรวบรวมโดยรถ
ขนขยะ เพือ่ น�ำไปคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ เช่น ขยะ
ที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย ฯลฯ
ตามวิธกี ารของแต่ละหน่วยงานท้องถิน่ นัน้ ๆ แต่พบว่า
ยังคงประสบปัญหาในกระบวนการจัดการ ทั้งพื้นที่
รองรับ การก�ำจัดที่เหมาะสม หรือแม้กระทั่งข้อจ�ำกัด
ด้านงบประมาณ
นอกจากหน่วยงานท้องถิน่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญแล้ว
ในระดับนโยบายมีหน่วยงานหลักในการด�ำเนินงาน ดังนี้

1) กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดล้อม ในการเสนอนโยบาย แผนงาน ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอย
และด�ำเนินโครงการ “ท�ำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่ง
แวดล้อม” เพือ่ ลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ
ตามมติ ครม. ในปี 2561
2) กระทรวงมหาดไทย โดยมีอ�ำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่ม
เติม พ.ศ. 2560
3) กระทรวงสาธารณสุข โดยการก�ำหนดกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
นอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น
ยังมีกฎหมายและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องอีก เช่น
พรบ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
และแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ รวมถึงการ
จั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายชุ ม ชนใน
อนาคต ที่มีการจัดท�ำ Roadmap การจัดการขยะ
พลาสติก (พ.ศ. 2562 – 2570) โดยให้ลด เลิกใช้
พลาสติก 7 ชนิด ภายในปี 2565 ได้แก่ พลาสติกหุ้ม
ฝาขวดน�้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมสาร
ประเภทอ็อกโซ่ ไมโครบีดจากพลาสติก ถุงพลาสติก
หูหว้ิ อย่างหนา กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วน�ำ้ พลาสติก
และหลอดพลาสติก (แบบใช้ครัง้ เดียว) นอกจากนัน้ ยัง
มีมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขสถานที่ก�ำจัดขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสบ
ปัญหาการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง การเข้มงวดในการ
ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายในการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่น�ำเข้าจากต่าง
ประเทศ

ภาคเอกชน

บริษทั ต่าง ๆ ร้านสะดวกซือ้ และห้างสรรรพสินค้า
พร้อมใจกัน “งด” ให้บริการถุงพลาสติก และพร้อม
รณรงค์ให้ประชาชนพกถุงผ้าหรือตะกร้าไปใส่สินค้า
ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะ
ถุงพลาสติก เช่น แคมเปญ “ลดวันละถุง คุณท�ำได้”
เป็นโครงการทีจ่ ะน�ำเงินทีไ่ ด้จากการทีล่ กู ค้าปฏิเสธรับ
ถุงพลาสติก เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคน�ำไปสมทบทุน
ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ
รวม 77 แห่ง อีกทั้งในปัจจุบันยังมีธุรกิจเพื่อสังคม
ที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างร้านแบบ “บัลค์สโตร์”
(Bulkstore) หรือ ร้าน “เติมผลิตภัณฑ์” หรือ ร้านที่
ลู ก ค้ า ต้ อ งน� ำ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ม าเองเพื่ อ ลดขยะบนโลก
ตามแนวคิด Zero Waste หรือ ไร้ขยะเกิดขึ้น อาทิ
ร้าน Refill Station (ปั๊มน�้ำยา) ร้าน Zero Moment
: Refillery ร้าน Foolfill Zero Waste Refill Corner
ร้าน Free Bird Café เป็นต้น

ภาคประชาสังคม และประชาชน

• กลุ่มจัดการขยะ Trash Hero Thailand
เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่สร้างจิตส�ำนึก ความ
ตระหนักรู้ แรงบันดาลใจ และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะเรือ่ งขยะ ให้สาธารณชนเกิดจิตส�ำนึกในการ
รักษาความสะอาดให้กบั พืน้ ทีส่ าธารณะ ได้ทำ� กิจกรรม
เก็บขยะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึง
ปัจจุบัน
• เว็บไซต์ Change.org หรือเว็บไซต์รณรงค์
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม ได้มีผู้ตั้งแคมเปญ
ขอเรียกร้องให้ธุรกิจห้างร้านรายใหญ่เลิกการแจกถุง
พลาสติกใช้ครั้งเดียว หากลูกค้าต้องการถุงก็ให้คิดเงิน
ค่าถุงในราคาที่เหมาะสม
• กิจกรรมท้าเก็บขยะในโซเชียลมีเดีย (Viral)
โดยมี ก ารก� ำ หนดแฮชแท็ ก #trashtag #Basura
Challenge / #CleanupChallenge หรือ #Challenge
forChange ท�ำให้ประชาชนชาวไทยที่รับทราบถึง
กระแสแคมเปญนี้ ได้ลงมือเก็บขยะพร้อมถ่ายภาพ
พื้นที่ก่อนและหลังเก็บขยะ โดยสิ่งที่ท�ำให้ Viral นี้
ประสบความส� ำ เร็ จ คื อ การกระตุ ้ น ให้ ท� ำ ความดี
มี ค วามสนุ ก ในการแข่ ง ขั น ซึ่ ง เป็ น การร่ ว มสร้ า ง
จิ ต ส� ำ นึ ก ในการช่ ว ยกั น เก็ บ ขยะ ใช้ ข องจนเต็ ม
ประสิทธิภาพหรือน�ำกลับมาใช้ใหม่ จะเป็นการแบ่งเบา
ภาระการย่อยสลายตามธรรมชาติที่โลกต้องแบกรับ
และลดเงินที่ใช้ก�ำจัดขยะในแต่ละปี

อ้างอิง
คนไทยเริม่ แล้ว “Challenge เก็บขยะ” จัดไปไม่นอ้ ยหน้าฝรัง่
แข่งกันแบบนี้สิสร้างสรรค์. (18 มีนาคม 2562). Siamland
News. สืบค้นจาก http://www.siamlandnews.com/ข่าว
โซเชียล/คนไทยเริ่มแล้ว-challenge-เก็บขยะ/
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news_1273366

ท�ำไม Viral ท้าเก็บขยะ #trashtag กลับมาฮิตอีกครั้ง. (15
มีนาคม 2562). Marketeer. สืบค้นจาก https://marketeeronline.co/archives/100051

รัฐเอกชนร่วมใจวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม งดแจกงดใช้
ถุงพลาสติกทั่วประเทศ - เดินหน้าปลอดถุงพลาสติกทุกวันที่
4 ของเดือน. (4 ธันวาคม 2561). THAIPUBLICA. สืบค้นจาก
https://thaipublica.org/2018/12/thailand-environment-day-fourth-december-no-plastic-bag-campaign/

ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป. (11 มีนาคม 2562). Facebook.
สืบค้นจาก https://www.facebook.com/3WheelsUncle/
posts/414751122606999
นโยบายและแนวทางการจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย.
(16 พฤศจิกายน 2561). กรมควบคุมมลพิษ. สืบค้นจาก
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กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
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โรงเรียนรุง่ อรุณ กับการจัดการขยะให้เหลือศูนย์

โรงเรียนรุง่ อรุณ ด�ำเนินการโครงการ “ของเสีย
เหลือศูนย์ Zero Waste” โดยร่วมกับครู บุคลากร
ในโรงเรียน กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้ปกครอง และชุมชน
ใกล้เคียง ในการก้าวไปสู่จุดหมายในการท�ำให้ “ของ
เสียเหลือศูนย์” ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ทางโรงเรียน
ได้นำ� หลักวิถพี ทุ ธ มาใช้วเิ คราะห์และวางแผนโครงการ
ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนที่คิดว่า “ขยะ”
เป็นสิ่งสกปรก น่ารังเกียจ ปัจจุบันโครงการ “ของเสีย
เหลือศูนย์” ยังคงด�ำเนินอยู่ต่อไป และกลายเป็นส่วน
หนึ่งของวิถีชีวิตคนในชุมชน จึงไม่มีถังรองรับส�ำหรับ
ทิ้งขยะ มีแต่สถานีคัดแยกขยะเล็ก ๆ กระจายอยู่
ตามจุดต่าง ๆ ในโรงเรียน
โรงเรียนรุ่งอรุณคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งเป็น
เงือ่ นไขจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งการดูแลรักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ทุกคนภายในชุมชนของโรงเรียน ทั้ง
เป็นการร่วมสร้างสรรค์แนวทาง ลดปัญหาขยะล้นเมือง
ให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยมีความมุง่ มัน่ ไปสูเ่ ป้าหมาย
ที่ท้าทาย คือการเป็นชุมชนที่สามารถจัดการขยะและ
ของเสียได้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และที่ส�ำคัญ คือ การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชน ทั้งนักเรียน ครู บุคลากร ตลอดจน
ผู ้ ป กครอง ที่ มี จิ ต ส� ำ นึ ก แห่ ง การร่ ว มดู แ ลรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม มีลักษณะนิสัย “ไม่สร้างขยะ” อยู่ในวิถี
ชีวิต มีความพยายามที่จะลดปริมาณการทิ้งขยะออก
สู่กรุงเทพฯ ให้น้อยลงเรื่อย ๆ
ปัญหาขยะล้นเมือง เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
ส�ำคัญ ทั้งด้านการจัดการ งบประมาณ การส่งเสริม
ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการขยะอย่างถูกต้องให้กบั
ประชาชน รวมถึงประสิทธิภาพของท้องถิ่นในการ
จัดการขยะประเภทต่าง ๆ ส่งผลให้ไม่สามารถก�ำจัด
ขยะจ�ำนวนมหาศาล โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหญ่
แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองที่ส�ำคัญ
ที่นับได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การลดการผลิต
ขยะจากต้นทางในระดับบุคคล และครัวเรือน รวมถึง
การแยกขยะเพื่ อ ลดภาระการจั ด เก็ บ ดั ง นั้ น
การน้ อ มน� ำ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบตั เิ พือ่ ความสมดุล
พอดีในการบริโภคของทุกคนทุกครัวเรือนในสังคมไทย
ลดการผลิตขยะที่ไม่จ�ำเป็น และการสร้างวินัยในการ
จัดการขยะจากครัวเรือน เพื่อลดผลกระทบและภาระ
ในการรวบรวมจัดเก็บขยะของท้องถิ่น และสามารถ
จัดการขยะล้นเมืองที่สะสมอย่างยาวนานได้ในที่สุด
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พลังจิต อาสา

ร่วมใจท� ำ ความดี
การร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือ เกื้อกูล เกิดขึ้น
ให้ เ ห็ น ได้ ใ นทุ ก สั ง คมมาเป็ น เวลายาวนาน มนุ ษ ย์
ในฐานะสัตว์สังคม จ�ำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน
ในการเอาชี วิ ต รอด การต่ อ สู ้ กั บ ธรรมชาติ แม้ แ ต่
หลักการส�ำคัญของทุกศาสนาทีเ่ ป็นทีพ่ งึ่ ทางจิตใจของ
ผู้คนในสังคม ก็ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมให้มนุษย์รู้จักกับ
การแบ่งปัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งหมด
เป็นไปเพื่อสังคมแห่งความสันติสุข
ปัจจุบัน แม้มนุษย์จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มากขึ้ น ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต เกิ ด ความสะดวกสบาย
จนท�ำให้สามารถด�ำรงชีวิตด้วยตนเองมากขึ้น แต่จะ
พบว่าวิถีชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบ สังคมเมืองมีการ
ขยายตัวเพิม่ มากขึน้ ในขณะทีค่ รอบครัวมีขนาดเล็กลง
สังคมในสภาพความเป็นจริงมีการพบปะกันน้อยลง
แต่ในสังคมเสมือนจริงหรือที่เรียกว่า “สื่อโซเชียล”
กลับเป็นพืน้ ทีก่ ารสือ่ สารของผูค้ นทีม่ ากขึน้ ท�ำให้ภาพ
ของการรวมกลุ่มทางสังคมเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
มีให้พบเห็นได้น้อยลง

คุ ณ ภาพของการบริ ก ารทางการแพทย์ ใ นพื้ น ที่
ทุรกันดารของประเทศไทย อย่างเช่น โรงพยาบาล
ทองผาภู มิ และโรงพยาบาลสั ง ขละบุ รี จั ง หวั ด
กาญจนบุรี ที่ต้องรองรับทั้งผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ และ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ ทั น สมั ย และสามารถสร้ า งเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการตรวจรักษาโรคได้เป็นอย่างดี โดยครูณัฐ หรือ
นายณัฐวัฒน์ โรจน์สุธี ครูสอนวิชาศิลปะ โรงเรียน
โยธินบูรณะ ได้จดั ตัง้ โครงการล้านเก้า เพือ่ โรงพยาบาล
ทองผาภู มิ และโรงพยาบาลสั ง ขละบุ รี โดยได้ ตั้ ง
เป้าหมายในการจัดซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ยอดรวม
เป็นเงิน 13,118,000 บาท ครูณฐั ยังคงวิง่ เพือ่ ระดมเงิน
บริจาคอย่างต่อเนือ่ ง ในส่วนทัง้ สองโรงพยาบาลก็ได้รบั
เครื่องมือแพทย์แล้วบางส่วน ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่ม
ศักยภาพการรักษาผู้ป่วยจากเดิมที่ขาดอุปกรณ์ส�ำคัญ
เช่น เครื่องล้างไต ปัจจุบันโรงพยาบาลทองผาภูมิ
สามารถรองรับผู้ป่วยเพื่อท�ำการล้างไตได้ถึง 16 ราย
ผู้ป่วยจึงไม่ต้องล�ำบากเดินทางไกลไปล้างไตในเมือง

พลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมด้วยความดี

การเกิ ด ขึ้ น ของการรวมพลั ง จิ ต อาสาใน
หลากหลายประเด็น กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม
ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดภาพแห่งความสุข และชักน�ำให้
สังคมเกิดการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน
จนสามารถสร้างความส�ำเร็จ และเป็นผลผลิตแห่ง
ความดี ดังปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดังนี้

• โครงการล้านเก้า เพือ่ โรงพยาบาลทองผาภูมิ
ปรากฏการณ์ทสี่ ร้างกระแสต่อเนือ่ ง จากการวิง่ ระดมทุน
ของพี่ ตู น บอดี้ ส แลม แต่ ก ารวิ่ ง ครั้ ง นี้ ก็ นั บ เป็ น
ประวั ติ ศ าสตร์ ซ�้ ำ รอยครั้ ง ส� ำ คั ญ ที่ มุ ่ ง หวั ง ให้ เ กิ ด
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• มูลนิธิ Let's be heroes จัดตั้งโดย หมอ
เจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์ มูลนิธิแห่งนี้ได้ช่วยเหลือ
ผูค้ นด้วยการรับรักษาผูป้ ว่ ยฟรี โดยทีม่ าของการจัดตัง้
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เริ่มต้นจากความฝันที่ต้องการ
ช่วยเหลือผู้อื่นในวัยเด็กของหมอเจี๊ยบ มาสู่การใช้
ความพยายามในการศึกษาด้านการแพทย์ และสานฝัน
ให้ เ ป็ น จริ ง ในการเปิ ด ฟรี ค ลิ นิ ค จากการใช้ ทุ น ของ
ตนเอง จนกระทั่งจัดตั้งเป็นมูลนิธิช่วยเหลือผู้คน
• จากการให้อภัย สู่การสร้างพลังจิตอาสา
“เพือ่ นช่วยเพือ่ น” จากเหตุการณ์หนุม่ เมาแล้วขับจน
สูญเสียการควบคุมรถ พุ่งเข้าชนร้านเฟอร์นิเจอร์ใหญ่
แห่งหนึ่ง ที่อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเดือน

กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 จนก่ อ ให้ เ กิ ด เพลิ ง ไหม้ ลุ ก ลาม
ร้านเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด สูญเสียกว่า 80 ล้านบาท
เหตุ ก ารณ์ เ ช่ น นี้ ป ระสบกั บ ใครย่ อ มนั บ ได้ ว ่ า เป็ น
ความสูญเสียทรัพย์สินอย่างใหญ่หลวง และยากที่จะ
ให้อภัย แต่บังอัชอารีย์ วันอับดุลเลาะฮ์ เจ้าของร้าน
เฟอร์นิเจอร์สามารถควบคุมสติ และให้อภัยต่อการ
กระท�ำของผู้กระท�ำผิด โดยผู้ก่อเหตุเป็นชายหนุ่มอายุ
เพียง 26 ปี ที่ไม่สามารถหาเงินมาชดใช้ค่าเสียหาย
จ�ำนวนมากได้ทง้ั หมด ประโยคส�ำคัญทีบ่ อกว่า “เราอยู่
ในโลกใบนี้เสมือนเราอยู่ในบ้านเดียวกัน” ของเจ้าของ
ร้านเฟอร์นิเจอร์ กลายเป็นแฮชแท็กในโลกออนไลน์
จนเกิดกระแสการช่วยเหลือ และบริจาคเงินผ่านบัญชี
ธนาคารทีห่ ลัง่ ไหลมาจากทุกสารทิศ รวมถึงการจัดงาน
“เพื่อนช่วยเพื่อน & คนช่วยคน” เพื่อช่วยเยียวยา
และให้ก�ำลังใจ โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงการทลาย
ความขัดแย้ง ความเกลียดชัง เชื้อชาติ และศาสนา
ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยใจจริง
• เครือข่ายจิตอาสา ท�ำความดีด้วยหัวใจ
ช่วยกันบ�ำเพ็ญประโยชน์ ดูแลรักษาคลองลาดยาว
โดยเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เกิดการรวมตัวกันของ
เครือข่ายจิตอาสาตามแนวพระราชด�ำริฯ จากหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายจิตอาสา เราท�ำความดีดว้ ยหัวใจ ทัง้ จาก
กองทั พ เรื อ กองทั พ อากาศ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์
องค์กรต่าง ๆ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา
กว่า 850 คน พร้อมเพรียงกันร่วมท�ำความสะอาด และ
ปรับภูมทิ ศั น์รมิ คลองลาดยาว ระยะทางกว่า 500 เมตร
โดยเป็นการบ�ำเพ็ญประโยชน์ เพื่อรักษาความสะอาด
รวมถึงสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นการลดขยะ
ที่เป็นอุปสรรคในการระบายน�้ำ

จิตอาสา คุณธรรมสร้างชาติ

คงไม่น่าแปลกใจหากค�ำว่าจิตอาสา จะได้รับ
การยอมรับให้เป็นคุณธรรมส�ำคัญในระดับอาเซียน
เพราะค�ำว่าจิตอาสา หรือ Volunteer Spirit คือ
การที่ผู้คนในสังคมมีจิตสาธารณะ นั่นหมายถึง การให้
ความส�ำคัญกับส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ทั้งยังเป็น
การท�ำดีเพื่อความดี ความรู้สึกร่วมในการเป็นคนของ
แผ่นดิน และไม่นิ่งดูดายต่อการช่วยเหลือ เกื้อกูลผู้อื่น
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
ห่วงใย และทรงค�ำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
เป็นส�ำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ท่ีจะ
ท�ำให้ประเทศชาติมนั่ คง และประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน รวมถึงได้ทรงมีพระราชด�ำริโครงการจิตอาสา
เราท�ำความดีด้วยหัวใจ นับแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน
ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัคร
สมานสามัคคี และประกอบกิจกรรมอันเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของส่วนรวม โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน และ
ให้เกิดความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ ประกอบ
ด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

การเป็นอาสาสมัคร 19% เมื่อแบ่งจ�ำนวนอาสาสมัคร
ที่มาจากภาคราชการ 3.01 % และจากภาคเอกชน
7.39%
ข้อมูลจากธนาคารจิตอาสา ระบุว่า จ�ำนวน
องค์กรทีร่ ว่ มงานผ่านระบบธนาคารจิตอาสา มีจำ� นวน
229 องค์กร โดยเมือ่ คิดเป็นกลุม่ คนทีส่ นใจงานจิตอาสา
มากทีส่ ดุ อายุระหว่าง 17 – 25 ปี มีจำ� นวน 63.5 %
ของสมาชิกธนาคารจิตอาสา และหมวดงานจิตอาสา
ยอดนิยม โดยจัดเรียงตามล�ำดับ ได้แก่ 1) เด็ก เยาวชน
สตรี 2) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 3) ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 4) การศึกษา เรียนรู้ และฝึกอบรม
และ 5) ศิลปะ วัฒนธรรม โดยข้อมูลเหล่านี้สะท้อน
ให้เห็นว่า คนไทยมีพื้นฐานของความโอบอ้อมอารี
ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่งานจิตอาสาก็ต้องอาศัย

ทักษะเฉพาะด้าน ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่การใช้แรงงาน
เพียงอย่างเดียว แต่สามารถที่จะพัฒนาไปสู่ทักษะ
เฉพาะด้าน และความเชีย่ วชาญในด้านต่าง ๆ ได้อกี ด้วย
จากสถานการณ์ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างมี
จิตอาสาเป็นคุณธรรมส�ำคัญ ในการรวมพลังสร้างเสริม
สิง่ ทีด่ ี กิจกรรมเพือ่ ส่วนรวม การช่วยเหลือเกือ้ กูล และ
รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คล้ายคลึงกับการเป็น
พลเมืองตื่นรู้ หรือที่รู้จักกันว่า Active Citizen ที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม การมีจิตอาสา รวมถึงการมี
จิตสาธารณะที่เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก
โดยหากสามารถสร้างคุณธรรมจิตอาสาได้ในประชาชน
ทุกกลุ่มวัยในสังคม ย่อมก่อให้เกิดความเข้มแข็งของ
ประเทศในทุกระดับ และนับได้ว่าเป็นคุณธรรมสร้าง
ชาติได้อย่างแท้จริง

วรากรณ์ สามโกเศศ. (2558). ว่าด้วย Active Citizen. (30
เมษายน 2562) สื บ ค้ น จาก https://thaipublica.
org/2015/08/varakorn-125/

เก๋งเมาพุ่งชนร้านเฟอร์นิเจอร์ไฟลุกวอด ทหารเข้าช่วยคนขับ
รอดชีวติ . (18 กุมภาพันธ์ 2562). ไทยรัฐ. สืบค้นจาก https://
www.thairath.co.th/content/1498780

ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน).(2561). การส่งเสริมคุณธรรม
“พอเพี ย ง สุ จ ริ ต มี วิ นั ย จิ ต อาสา” สร้ า งคนดี สู ่ สั ง คม.
กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด.

เพือ่ นช่วยเพือ่ น & คนช่วยคน “16-17 มี.ค. จัดงานช่วยเจ้าของ
ร้านเฟอร์นิเจอร์ไฟไหม้สูญ 80 ล้านบาท. (25 กุมภาพันธ์
2562). ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นจาก https://mgronline.
com/south/detail/9620000019667

บทความพิเศษ จิตอาสา ท�ำความดีด้วยหัวใจ ในรัชกาลที่ 10
ขยายตัว-มั่นคง-สืบเนื่อง. (28 กรกฎาคม 2561). มติชนสุด
สัปดาห์. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/
column/article_121298

ส�ำรวจ “จิตอาสา” ประเทศไทย

งานจิ ต อาสาเป็ น งานที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจสู ง
มี ค นไทยจ� ำ นวนมากที่ เ ข้ า ร่ ว มท� ำ ประโยชน์ เ พื่ อ
สาธารณะ ข้ อ มู ล จากกระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ระบุ ถึ ง สถิ ติ อ าสาสมั ค รใน
ประเทศไทย ทีส่ ำ� รวจล่าสุดเมือ่ ปี 2559 พบว่า มีจำ� นวน
อาสาสมัครคนไทย จ�ำนวนมากถึง 10,415,917 คน
ขณะเดียวกันองค์กร Charities Aid Foundation
ได้จัดให้ไทยอยู่ในอันดับ 16 ของโลก โดยแบ่งเป็น
การช่วยเหลือคนอื่น 51% การบริจาค 68% และ

อ้างอิง

หมอเจีย๊ บปลืม้ ท�ำส�ำเร็จ ตัง้ มูลนิธิ เล็ทบีฮโี ร่ ฟรีคลินกิ มุง่ ช่วย
คนและสัตว์. (18 สิงหาคม 2561). ข่าวสด. สืบค้นจาก
https://www.khaosod.co.th/entertainment/
news_1459343
ครูณัฐ วิ่งระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.ทองผาภูมิรพ.สังขละบุร.ี (30 มีนาคม 2562). อีจนั . สืบค้นจาก https://
ejan.co/news/5c9f0d70a9110

เทรนด์จิตอาสามาแรง 10 ล้านคนไทยรวมพลัง (10 สิงหาคม
2561) สืบค้นจาก http://www.bltbangkok.com/News

บังอัชอารีย์ เจ้าของร้านเฟอร์นเิ จอร์เหยือ่ เมาแล้วขับ ขอบคุณ
พี่น้องที่โอนเงินช่วย. (25 กุมภาพันธ์ 2562). หนังสือพิมพ์
I-news. สืบค้นจาก http://i-newsmedia.net/?p=38059&
fbclid=IwAR1mGtP7Wd8lzMCa3qHWBY1xHk8O75x3Fa
09Q_vgvJ4PZtWbjPEekjTcX3Y
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“ติด เกมออนไลน์ ฆ่าตั ว ตาย-ทะเลาะวิ ว าท”
ปัญหาใหญ่ เด็ ก วั ย รุ ่ น
หากกล่าวว่า “ครอบครัว คือ ฐานที่มั่นที่ส�ำคัญ
ของมนุษย์” ย่อมไม่ได้เป็นการกล่าวเกินจริง เนือ่ งจาก
สั ง คมมนุ ษ ย์ เ ป็ น สั ง คมที่ ต ้ อ งพึ่ ง พาอาศั ย และมี
กระบวนการขั ด เกลาทางสั ง คมให้ ค นเป็ น คนที่ ดี
มีคณ
ุ ภาพ แต่จากการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจ สังคม

และเทคโนโลยี ได้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวง
ให้กับครอบครัว ซึ่งนอกจากจะมีขนาดเล็กลงแล้ว
คนในครอบครั ว ยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ น ้ อ ยลง เช่ น
ขาดการพูดคุยหรือปรึกษาหารือ ใช้เวลาส่วนใหญ่ไป
กับการท�ำงาน เป็นต้น เมือ่ สถาบันครอบครัวเกิดปัญหา

ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ดังจะเห็นได้จาก
สถานการณ์ปัญหาทางสังคมที่ส่วนใหญ่จะยึดโยงกับ
ครอบครัว โดยสะท้อนออกมาเป็นปัญหาสังคมต่าง ๆ
ดังนี้

ปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1. เกมออนไลน์ในเด็กไร้การควบคุม

การเกิดขึน้ ของเกมออนไลน์โดยเฉพาะบนมือถือ
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท�ำให้เด็กส่วนใหญ่หลงใหล
ไปกับภาพและแสงสีเสียง ประกอบกับสามารถเชือ่ มต่อ
โลกทั้งใบได้ด้วยการเล่นเกม จึงเป็นเหตุผลส�ำคัญให้
เด็กส่วนใหญ่หันมาให้ความส�ำคัญกับการเล่นเกมเป็น
อันดับแรก และจดจ่ออยู่กับหน้าจอเป็นระยะเวลา
ยาวนาน จนส่งผลกระทบทัง้ ด้านสุขภาพและการเรียน
การแข่งขันเกมออนไลน์ ปัจจุบนั มีการเรียกขาน
ชื่อใหม่ว่า “อีสปอร์ต” (E-sport) ซึ่งเป็นการแข่งขัน
ที่แบ่งตามประเภทต่าง ๆ เช่น เกมวางแผนการรบ
เกมต่อสู้ ฯลฯ แต่จะพบว่านอกจากการเล่นเกมที่ต้อง
อาศัยไอเท็ม หรือคุณสมบัติพิเศษ เพื่อที่จะเอาชนะ
ในเกมการแข่ ง ขั น แล้ ว เด็ ก อาจเสี่ ย งต่ อ การพนั น
โดยเฉพาะในเกมการแข่งขันทีม่ รี างวัลเป็นเครือ่ งล่อใจ
และภาพโฆษณาส่วนหนึง่ ของเกมเป็นเว็บไซต์การพนัน
ที่แทรกอยู่ และเป็นการยากที่จะควบคุมการเข้าถึง
แม้ว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษ ย์ จ ะมี ก ารตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานขั บ เคลื่ อ น
การส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนใน
การใช้สื่อออนไลน์ (ศูนย์ COPAT – Child Online
Protection Action Thailand) ภายใต้กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน เพื่อท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
5 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนากลไกและเครือข่ายที่เป็น
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ 2) การจัดระบบปกป้อง
คุ้มครองและเยียวยาเด็กและเยาวชน 3) การสร้าง
องค์ความรู้และการวิจัย 4) การเสริมสร้างศักยภาพ
เด็ก เยาวชน และบุคคลแวดล้อม และ 5) การสร้าง
ความตระหนักสาธารณะ แต่จะพบว่าจ�ำนวนเด็กและ
วัยรุน่ กว่าร้อยละ 80 มีการเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์และ
เกมออนไลน์ จึงนับได้ว่าเป็นความท้าทายของภาครัฐ
ในการแก้ไขปัญหาเพือ่ ปกป้องคุม้ ครองเด็กจากปัญหา
เด็กติดเกม
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อย่างไรก็ตาม การสร้างให้เด็กมีวินัย สามารถ
รับผิดชอบต่อตนเองได้ รวมถึงรู้จักการควบคุมตนเอง
นั้น เป็นสิ่งที่ครอบครัวมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการ
ส่งเสริมคุณธรรมดังกล่าว เพื่อให้เด็กสามารถเป็น
ทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่อไป โดย กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุ ข ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ สถาบั น
ครอบครัวที่มีส่วนช่วยสร้างทักษะชีวิตที่ดีให้กับเด็ก
และเยาวชน โดยครอบครัวจ�ำเป็นต้องท�ำความรูจ้ กั ช่วง
วัย และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ทั้งด้านเวลา
การใช้เทคโนโลยี และบริบทของครอบครัว

2. ภาวะซึมเศร้าและคิดสัน้ ฆ่าตัวตายของวัยรุน่

เพี ย งไม่ กี่ เ ดื อ นเมื่ อ ก้ า วเข้ า สู ่ ป ี 2562 เกิ ด
ปรากฏการณ์ที่แย่งชิงพื้นที่ข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์
อย่างต่อเนื่อง และเกิดเป็นค�ำถามในสังคมออนไลน์
อย่างกว้างขวาง คือ ข่าวการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นใน
วัยเรียน โดยเฉพาะระดับชัน้ อุดมศึกษา ทีอ่ าจเรียกได้วา่
เป็นระดับปัญญาชน โดยจากการรวบรวมสถานการณ์
ข่าวที่ผ่านมา ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6
มีนาคม 2562 มีจ�ำนวนนักศึกษาที่ฆ่าตัวตาย ด้วยวิธี
การโดดตึกอาคารเรียนและหอพัก จ�ำนวน 5 ราย
โดยส่วนใหญ่มาจากมหาวิทยาลัยชือ่ ดัง และในวันที่ 11
เมษายน 2562 มีนิสิตนักศึกษาที่คิดสั้นฆ่าตัวตาย
วันเดียว 3 รายซ้อน โดยบางกรณีกม็ กี ารรมควันปลิดชีพ
ภายในบริเวณหอพัก ที่พักอาศัย และกระโดดจาก
หน้าต่างทางหนีไฟอาคารที่พัก ส่วนใหญ่ปัญหาการ
ฆ่าตัวตาย ได้มีการสันนิษฐานว่า เกิดจากความเครียด
ต่าง ๆ และภาวะโรคซึมเศร้า

ปัญหาที่นับว่าร้ายแรงที่สุดคือ ปัญหาการ
ฆ่าตัวตาย จากรายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ระหว่างปี
2554 - 2560 ยังพบข้อมูลการฆ่าตัวตายที่ยังคงเป็น
ปัญหาสังคมที่ส�ำคัญมาโดยตลอด ซึ่งผลกระทบจาก
ปั ญ หาการฆ่ า ตั ว ตาย นอกจากจะเป็ น การสู ญ เสี ย
ด้ า นเศรษฐกิ จ แล้ ว ยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพ
ความอ่อนแอทางจิตใจ และการป่วยจากอาการทางใจ
(จิตเวช) ทีส่ ง่ ผลให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะในกลุม่ วัยเรียน
และวั ย รุ ่ น ซึ่ ง เป็ น ทรั พ ยากรที่ ส� ำ คั ญ แต่ ก ลั บ มี
ความอ่อนแอทางจิตใจ และไม่สามารถหาทางออก
หรือมีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาทีถ่ กู ต้อง ซึง่ หลายฝ่าย
ได้ให้ความคิดเห็นในแนวทางการจัดการกับปัญหาไว้
อย่างน่าสนใจ ดังนี้
(วั น ที่ 7 มี น าคม 2562) นพ.ธี ร ะเกี ย รติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) ให้ข้อมูลว่าในช่วงที่ผ่านมา มีเหตุการณ์นักเรียน
นั ก ศึ ก ษา กระโดดตึ ก และเสี ย ชี วิ ต เรื่ อ งนี้ ค วรให้
ความส�ำคัญทีเ่ รือ่ งสุขภาพจิต ซึง่ ปัญหาสุขภาพจิต เป็น
ความเจ็บป่วยทางจิต ไม่ใช่เรือ่ งว่าเครียดหรือไม่เครียด
อย่างเดียว และผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เมื่อมีอาการ
จะไปบอกให้เขาคิดดี ๆ คิดบวก ไม่ได้ผล เนื่องจาก
สารเคมีในสมองหลั่งออกมาเขาก็จะคิดแต่เรื่องลบ
จะต้องได้รับการบ�ำบัดรักษาที่ถูกต้อง
(วันที่ 14 มีนาคม 2562) มีการจัดเวทีจุฬาฯ
เสวนา ครั้งที่ 18 เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะ
ซึมเศร้า” ที่อาคารจามจุรี 4 จุฬาฯ โดยมี ผศ.ดร.
ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ หัวหน้าภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า
งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ ท� ำ การศึ ก ษาภาวะซึ ม เศร้ า ในนิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในไทยและต่ า งประเทศ
ตลอด 3 - 4 ปีที่ผ่านมา พบว่านิสิตนักศึกษาที่เป็นโรค

“โรคทางจิตเวช” สูงเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ความเครียด
จากข้อมูลผู้ใช้บริการสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 ในช่วงปี 2557 - 2559
พบว่า 10 อันดับแรกของประเภทปัญหาที่มีการขอรับค�ำปรึกษา
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาครอบครัว ซึ่งหลายปัญหามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน
จ�ำนวนครั้งการใช้บริการปรึกษาปัญหา

ประเภทปัญหา

ที่มา : กรมสุขภาพจิต

ปี 2557

ล�ำดับ

ปี 2558

ล�ำดับ

ปี 2559

ล�ำดับ

โรคทางจิตเวช

11,829 ครั้ง

1

14,788 ครั้ง

1

16,251 ครั้ง

12

ปัญหาความเครียด / วิตกกังวล

14,935 ครั้ง

12

17,422 ครั้ง

12

17,999 ครั้ง

1

ปัญหาเรื่องเพศ

4,233 ครั้ง

13

6,085 ครั้ง

16

2,589 ครั้ง

14

ปัญหาครอบครัว

3,316 ครั้ง

14

2,919 ครั้ง

13

1,681 ครั้ง

15

ปัญหาพฤติกรรม

2,150 ครั้ง

15

1,897 ครั้ง

14

1,036 ครั้ง

16

ปัญหาความรัก

2,027 ครั้ง

16

1,890 ครั้ง

15

3,783 ครั้ง

13

ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

814 ครั้ง

17

618 ครั้ง

10
1

705 ครั้ง

17

ปัญหาการพนัน

791 ครั้ง

18

782 ครั้ง

18

443 ครั้ง

10
1

ปัญหาการฆ่าตัวตาย / ท�ำร้ายตนเอง

398 ครั้ง

19

885 ครั้ง

17

463 ครั้ง

19

ปัญหาสารเสพติด

352 ครั้ง

10
1

751 ครั้ง

19

536 ครั้ง

18

รวม

ภาวะซึมเศร้า ส่วนใหญ่จะศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ีสูงขึ้น
มีนิสิตที่พยายามฆ่าตัวตาย 6.4 % ของนิสิตทั้งหมด
ส่วนผู้ที่นิสิตขอความช่วยเหลือเป็นคนแรก เมื่อ
พบว่าตนเองมีปัญหา คือเพื่อน ขณะที่สถานที่ใช้
ฆ่าตัวตาย คือ หอพัก บ้าน และสาเหตุของการ
ฆ่าตัวตาย ได้แก่ ทะเลาะกับคนใกล้ชดิ การเรียน และ
ความรั ก ทั้ ง นี้ ในชี วิ ต ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา 50%
เป็นเรื่องการเรียน
ดั ง นั้ น บทบาทของอาจารย์ ผู ้ ส อนมี ผ ล
ในการป้องกันไม่ให้นิสิตนักศึกษา เป็นภาวะซึมเศร้า
โดยบริบทในห้องเรียน อยากให้ตระหนักเรื่องความ
หลากหลายของนิสิตแต่ละคน อาจต้องเข้าใจในกลุ่ม
นิสิตที่ท�ำไม่ได้ หรือระวังพื้นฐานอารมณ์ของนิสิตที่
แบกเข้ามาในชัน้ เรียน และบริบทนอกห้องเรียน ถ้าเด็ก
หายไป อย่าไปตัดสินว่าเขาเป็นอะไรจนกว่าจะได้
สอบถามหาสาเหตุ และได้ช่วยเหลือเด็ก เมื่ออาจารย์
รู้สาเหตุควรส่งต่อให้ระบบการดูแลช่วยเหลือของ
มหาวิทยาลัย อย่าง จุฬาฯ มีหน่วยส่งเสริมสุขภาวะ
นิสิต เป็นต้น ขณะที่นิสิตนักศึกษาที่มีมุมมองการมอง
โลกในมุมบวก จะมองว่า “ความล้มเหลวเกิดขึน้ กับทุก
คนได้ และไม่ได้เกิดขึ้นกับคน ๆ หนึ่งตลอดไป เรียนรู้
จากความล้มเหลว มองประโยชน์ที่ อะไรเกิดขึ้นแล้ว
กับเราดีเสมอ และถ้าไม่ไหว หาตัวช่วย”
ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะ
ทางจิต ประธานแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะ
จิตวิทยา จุฬาฯ กล่าวว่า จากงานวิจัยที่มีการศึกษา
ภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่ นิสติ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ทั้งในและต่างประเทศ พบว่า ภาวะซึมเศร้าเกิดจาก
ภาวะของการเสียศูนย์ ซึง่ ภาวะเสียศูนย์ของแต่ละคน
ไม่เท่ากัน โดยตัวกระตุน้ ทีท่ ำ� ให้วยั รุน่ นิสติ นักศึกษา
เกิดภาวะเสียศูนย์มาจาก 5 ปัจจัย คือ

40,845 ครั้ง

40,037 ครั้ง

1) การถูกประเมิน เช่น ผลการสอบ เมื่อใดที่เกิดการ
ประเมิน ผิดจากทีค่ าดหวัง โอกาสทีเ่ สียศูนย์จะเกิดขึน้
2) เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องเงินทอง
3) ความรัก ที่ไม่ใช่เพียงความรักหนุ่มสาว แต่เป็น
ความสัมพันธ์กับเพื่อน การยอมรับจากเพื่อน
4) ความรู้สึกผิดจากคนส�ำคัญกับวัยรุ่น นักเรียนนิสิต
นักศึกษา โดยท่าทีของคนส�ำคัญส่งผลกับความรูส้ กึ ผิด
5) ความสูญเสียอย่างฉับพลัน ท�ำให้เกิดการเสียศูนย์
นอกจากนั้ น สิ่ ง ที่ อ ยู ่ ภ ายในตั ว ของเด็ ก เอง
ก็ส่งผลท�ำให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น คือ
1) สถานการณ์ และประสบการณ์ของแต่ละคน ซึ่ง
แต่ละคนจะมีการตีความ และรับรูแ้ ตกต่างกัน ท�ำให้
การจัดการสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่างกัน
2) รูปแบบการคิดที่ไม่เหมาะสม คนที่อยู่ในภาวะ
ซึมเศร้าจะมองโลกแง่ร้าย ตีความว่าเกิดผลลบ
ตลอดเวลา
3) การโยนออก เช่น เรียนแล้วเกรดไม่ดี โทษอาจารย์
หรือโทษคนอื่น ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเสีย
ศูนย์ หรือภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น จะเริ่มจากแยกตัว
เองออกจากสังคม หมดความสนใจในเรือ่ งการเรียน
และท�ำร้ายตัวเอง
ดังนัน้ ส�ำหรับการป้องกัน อยากให้ทกุ คนรับมือ
และจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสม ขณะที่พ่อแม่ต้อง
อบรมเลีย้ งดู อย่าสร้างภาพว่าไม่ยอมรับสิง่ ทีล่ กู พลาดหวัง
สถานการณ์การฆ่าตัวตายของนักศึกษา ได้รับ
การน�ำเสนอโดยสือ่ มวลชนไทยจ�ำนวนมากอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งมีการอธิบายลงลึกไปถึงวิธีการและอุปกรณ์ในการ
ฆ่าตัวตาย จึงปรากฏความกังวลจากองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
และภาควิชาการ ต่อสถานการณ์ของปัญหาที่จะก่อ
ให้เกิด การลอกเลียนแบบพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
หรือ Copycat Suicide ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีคน

45,486 ครั้ง

ฆ่าตัวตายเพิม่ มากขึน้ หลังจากน�ำเสนอข่าวสารในเรือ่ ง
การฆ่าตัวตาย ซึ่งในอดีตจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้มีชื่อเสียง
หรือนักแสดงฆ่าตัวตาย และก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
อัตราการฆ่าตัวตาย แต่สิ่งที่น่ากังวลเพิ่มขึ้นไปอีก
ในสถานการณ์ ป ั จ จุ บั น คื อ เมื่ อ เทคโนโลยี แ ละ
การสื่ อ สารในโลกออนไลน์ มี ค วามทั น สมั ย มากขึ้ น
ทุกคนสามารถเป็นผู้ส่งสารในวงกว้างได้ทุกคน
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้
ทุกฝ่ายหันกลับมาให้ความส�ำคัญต่อสถาบันครอบครัว
ในการเลี้ยงดูให้เด็กและเยาวชนสามารถมีทัศนคติ
เชิงบวก มีวินัยในตนเอง และสามารถปรึกษาหารือกัน
ในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

3. วัยรุน่ ตีกนั

สถานการณ์ทางสังคมทีส่ ามารถพบเห็นได้บอ่ ย
ตามหน้าข่าว ก็คือปัญหาวัยรุ่นทะเลาะวิวาท ที่มีการ
ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงอายุของผู้กระท�ำผิด
ก็มจี ำ� นวนลดลงเรือ่ ย ๆ อย่างน่าตืน่ ตระหนก ดังจะเห็น
ได้จากเหตุการณ์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เช่น วันที่
14 กุมภาพันธ์ 2562 เกิดเหตุการณ์วัยรุ่นยกพวกเข้า
ตีกันในบริเวณห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีผู้ถูกท�ำร้ายกว่า 20 คน ส่วน
ผูก้ อ่ เหตุหลบหนีไปก่อนเจ้าหน้าทีจ่ ะมาถึง และอีกกรณี
หนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 กลุ่มวัยรุ่น
นั บ สิ บ คน ได้ ย กพวกรุ ม ตี ท ะเลาะวิ ว าทกลุ ่ ม คู ่ อ ริ
ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีที่มาจากการทะเลาะวิวาทกัน
ภายในงานที่ จั ด บริ เ วณหน้ า ที่ ก ารอ� ำ เภอแห่ ง หนึ่ ง
ในจังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มคู่อริได้เดินทางไปรับ
การรักษาพยาบาลก่อนหน้านั้นแล้ว เหตุเกิดบริเวณ
หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา
จนแพทย์และพยาบาลเกิดความตื่นตระหนก
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9 รู ป แบบ

ครอบครัว เลี้ยงลูกผิ ด วิ ธี

ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ยังได้กล่าวถึง
รูปแบบของครอบครัวทีห่ ลากหลายในปัจจุบนั
ทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมของลูก แบ่งเป็น 9 รูปแบบ

การใช้ ค วามรุ น แรงในการแก้ ไ ขปั ญ หาของ
กลุ่มวัยรุ่น นับได้ว่าเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ทวี
ความรุนแรง และโหดเหีย้ มเพิม่ มากขึน้ ในช่วงทีผ่ า่ นมา
การแก้ไขปัญหาจึงต้องแก้ไขจากต้นทางที่ครอบครัว
การขัดเกลา เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่า
ของตนเองและผู้อื่น เคารพให้เกียรติ และปฏิบัติตน
ในระเบียบวินัย และบรรทัดฐานของสังคม

สร้างวินยั ใช้ความรัก ความอบอุน่ ในครอบครัว

จากสถานการณ์เด็กติดเกม ปัญหาการฆ่าตัวตาย
ของวัยรุ่น และปัญหาวัยรุ่นตีกัน เกิดขึ้นภายใต้ความ
อ่ อ นแอของครอบครั ว ไทย ที่ ไ ม่ ส ามารถท� ำ หน้ า ที่

ขั ด เกลา อบรม และพั ฒ นาเด็ ก ซึ่ ง เป็ น สมาชิ ก
ครอบครัว ให้สามารถควบคุมตน และตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผล แนวโน้มของปัญหา
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านคุณธรรมในการสร้างวินัย
ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว จึงมีความส�ำคัญ
ในการท�ำให้สถาบันครอบครัวกลับมามีบทบาทและ
ท�ำหน้าที่ได้สมบูรณ์อีกครั้ง รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
กุ ม ารแพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเด็ ก และวั ย รุ ่ น และ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ให้
แนวคิ ด ของรู ป แบบครอบครั ว สมั ย ใหม่ ที่ ส ่ ง ผล
ต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของสมาชิกในครอบครัว
ในการประชุมวิชาการ คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม :

วิ นั ย กั บ ครอบครั ว ไทย ณ หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานครไว้อย่างน่าสนใจเกีย่ วกับสถานการณ์
ครอบครัวไทยว่า
“ปัจจุบนั ครอบครัวไทยมีกว่า 20 ล้านครอบครัว
แบ่งเป็น ครอบครัวขยายกว่า 50% ครอบครัวพ่อแม่
ลูก 20% เลี้ยงเดี่ยว 10% และที่เหลือคือครอบครัว
ข้ามรุน่ เช่น มีปยู่ า่ ตายาย หรืออยูก่ นั ในลักษณะชุมชน
หัวใจส�ำคัญในครอบครัว 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ
ท�ำให้สมาชิกในครอบครัวมีทอี่ ยูอ่ าศัย มีอาหารบริโภค
ด้านสภาวะทางจิตใจ ให้ความรักและเข้าใจในครอบครัว
และด้านปฏิสมั พันธ์ ทัง้ ในบ้านและนอกบ้าน”
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พระสงฆ์ อาพาธสูง
จากอาหารที่ ใส่ บาตร

“อิ ทัง ทานัง สีละวันตานัง ภิกขูนัง นิยยาเทมิ
สุทินนัง วะตะ เม ทานัง นิพพานะปัจจะโย โหตุ อะนา
คะเต กาเล ฯ” ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทานนีแ้ ด่พระสงฆ์
ผู้มีศีล ขอทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้ว จงเป็นเหตุให้ถึง
พระนิพพาน ในอนาคตกาล เบื้องหน้าโน้นเทอญ ฯ

ค�ำกล่าวสั้น ๆ ในการถวายอาหารใส่บาตร
พระสงฆ์ ที่มีผู้รจนาไว้อย่างดีแล้ว สะท้อนให้เห็นถึง
หลักการทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน เนื่องจาก
การถวายอาหารโดยนัยยะแห่งพระธรรมค�ำสัง่ สอนของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ การลดความเห็นแก่ตวั

อั น เป็ น พื้ น ฐานในการลดละกิ เ ลส นอกจากนั้ น
ผลพลอยได้จากการได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอด
พระพุทธศาสนาด้วยการบ�ำรุงพระสงฆ์ ซึ่งเป็นสาวก
และผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มกี ำ� ลัง ก็เป็นการสร้าง
ก�ำลังใจและความสุขให้แก่ผู้ถวายอาหารใส่บาตร

เข้าวัดท�ำบุญกระท�ำได้ยากขึน้ ภาพการใส่บาตรทีส่ มัย
รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย นิยมหุงหาจัดเตรียมด้วยความ
ประณีตเพื่อถวายต่อพระสงฆ์นั้นพบเห็นได้ยากขึ้น
หากแต่ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของผู้คนใน
ปัจจุบันยังคงอยู่อย่างเหนียวแน่น ท�ำให้รูปแบบการ
ใส่บาตรปรับเปลี่ยนมาเป็นการซื้ออาหารที่ปรุงส�ำเร็จ
แล้วใส่บาตรแทน
อาหารส�ำเร็จรูปหรือแกงถุง ทีข่ ายตามท้องตลาด
ส่วนใหญ่มีการปรุงอาหารล่วงหน้า และมีการบรรจุถุง

เพื่อเตรียมจ�ำหน่ายในระยะเวลานาน ท�ำให้คุณภาพ
อาหารเสื่อมลง หรือเกิดการบูดเน่าโดยทั้งผู้ค้า และ
ผู้ใส่บาตรไม่ทราบ เมื่อพระภิกษุกลับถึงวัดท�ำให้อาจ
ไม่ได้ฉัน หรือก่อให้เกิดการอาพาธได้ นอกจากนั้น
การปรุ ง อาหารเพื่ อ จ� ำ หน่ า ยในปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่
จะเป็นอาหารมีรสชาติหวาน มัน เค็ม ท�ำให้เมือ่ พระสงฆ์
ฉั น อาหารเหล่ า นี้ เ ป็ น ระยะเวลาต่ อ เนื่ อ งยาวนาน
ย่อมส่งผลถึงสุขภาพของพระสงฆ์ได้

ใส่บาตร อย่าลืมนึกถึง สุขภาพพระ

พระสงฆ์ เป็ น ผู ้ เ ลี้ ย งชี พ ด้ ว ยการบิ ณ ฑบาต
อันเป็นหนึง่ ในหน้าทีส่ ำ� คัญทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระธรรมวินยั
ทีเ่ ป็นไปเพือ่ “สังฆผาสุตายะ” หรือเพือ่ ความผาสุกของ
หมู่สงฆ์ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการแสดงถึงความเป็นผู้
มักน้อยแล้ว ยังเป็นการฝึกตนเองให้เป็นผูม้ คี วามอดทน
ส�ำรวมในการออกบิณฑบาต ย่อมเป็นการสร้างก�ำลัง
ศรัทธาต่อพุทธศาสนิกชนทีม่ ตี อ่ พระพุทธศาสนาสืบไป
หากแต่ ใ นปั จ จุ บั น ที่ สั ง คมเกิ ด ความเร่ ง รี บ
วิถีชีวิตเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตเมืองเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้การ
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ผลกระทบต่อพระสงฆ์และสังคม

ผลจากการตรวจคั ด กรองสุ ข ภาพพระสงฆ์
ทั่วประเทศจ�ำนวน 90,250 รูป โดยกรมการแพทย์
ระหว่างปี 2549 - 2550 พบว่า พระสงฆ์มีอาการ
อาพาธด้วยภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน โรคปอด และโรคหัวใจและหลอดเลือด
ร้อยละ 30.57 และมีภาวะน�้ำหนักเกิน ร้อยละ 4.5
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เช่ น
โรงพยาบาลสงฆ์ มู ล นิ ธิ โ รงพยาบาล 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์ ทีไ่ ด้มกี ารตรวจคัดกรองสุขภาพของ
พระสงฆ์ ซึ่ ง มี ผ ลออกมาตรงกั น ในภาวะวิ ก ฤติ ใ น
สุขภาพของพระสงฆ์ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs
เมื่ อ พระสงฆ์ เ กิ ด การอาพาธ ย่ อ มต้ อ งเกิ ด
ความไม่สบายใจตามมาด้วย อันเนื่องมาจากการดูแล
อุ ป ั ฏ ฐากของญาติ โ ยมสมั ย ใหม่ ที่ อ าจยั ง ไม่ เ ข้ า ใจ
พระธรรมวินยั บางประการทีพ่ ระสงฆ์ปฏิบตั ิ ท�ำให้เมือ่
ดูแลอุปัฏฐากจึงหลีกเลี่ยงการกระท�ำผิดวินัยได้ยาก
ดังนั้นพระสงฆ์บางรูปจึงหลีกเลี่ยงการเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาล โดยอาจทานยาสามัญประจ�ำบ้าน หรือใช้
ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านแทน นอกจากนั้น เมื่อ
พระสงฆ์อาพาธมีจ�ำนวนสูงมากขึ้น ย่อมส่งผลต่อการ
ปฏิบัติศาสนกิจ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

รณรงค์เพิ่ม 5 เมนูสุขภาพพระสงฆ์

จากกระแสความห่ ว งใยในสุ ข ภาพพระสงฆ์
ส่งผลให้หลายหน่วยงานได้มกี ารด�ำเนินงานและร่วมกัน
ด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพพระสงฆ์ร่วมกัน
เช่น
การเสนอเมนูทางเลือกด้านสุขภาพพระสงฆ์โดย
กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ตัวอย่างเมนูอาหารเพื่อ
สุขภาพ ส�ำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
ได้แนะน�ำไว้ 5 เมนู คือ
เมนูที่ 1 ข้าวกล้อง ช่วยต้านอนุมลู อิสระ ลดไขมัน
และน�้ำตาลในเลือด
เมนูที่ 2 น�ำ้ พริกอ่อง มีสว่ นประกอบของมะเขือเทศ
ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยบ�ำรุงสายตา
เมนูที่ 3 แกงส้มมะรุม ฝักมะรุมช่วยลดความดัน
โลหิต ลดไขมันในเส้นเลือดและป้องกันโรคมะเร็ง
เมนูที่ 4 ถัว่ เขียวต้มน�ำ้ ขิง ช่วยขับสารพิษในตับ
และขับลมในกระเพาะอาหาร
เมนูที่ 5 ผลไม้สด ช่วยให้ระบบขับถ่ายท�ำงาน
เป็นปกติ และควรเลือกถวายน�้ำดื่มที่ได้มาตรฐานมี
เครื่องหมายการรับรองคุณภาพจาก อย. และ มอก.

ทางออกในเชิงนโยบาย

• การพัฒนาสือ่ สงฆ์ไทยไกลโรค เพือ่ การสือ่ สาร
ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาโภชนาการใน
พระสงฆ์ ทั้ ง ในส่ ว นของพระสงฆ์ แ ละฆราวาส
โดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ร่วมกับ “โครงการสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค” โดย ศ.จงจิตร
อังคทะวานิช
• การด� ำ เนิ น งานตั ก บาตรให้ ไ ด้ บุ ญ โดย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
• การจัดท�ำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ โดยฝ่าย
สาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และหน่วยงาน
ภาคี เพื่อก�ำหนดภาพพึงประสงค์ด้านสุขภาพของ
พระสงฆ์ และแนวทางความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
โดยยึดหลัก “ใช้ทางธรรม น�ำทางโลก”

ใส่ใจ รับผิดชอบต่อสุขภาพพระสงฆ์ไทย

นับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา ในสังคมไทย การจัด
เตรียมอาหารอย่างประณีต เพื่อถวายแด่พระสงฆ์
เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญ มีการสืบทอดแนวคิด และการ
ปฏิบตั มิ าอย่างต่อเนือ่ งยาวนานจากรุน่ สูร่ นุ่ แต่ปจั จุบนั
สถานการณ์ความเร่งรีบ และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ท� ำ ให้ ค นไทยขาดความตระหนั ก และใส่ ใ จใน
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่อพระสงฆ์ โดยเฉพาะ
การถวายอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ดังนั้น วินัยและ

ความรับผิดชอบ จึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น โดยเฉพาะหน้าทีข่ อง
การเป็นพุทธศาสนิกชนทีด่ นี นั้ นอกจากต้องปฏิบตั ติ าม
หลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนาแล้ว ยังต้องมี
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม โดยการ
ตักบาตรตามก�ำลังของตน ซึง่ ต้องมีความรับผิดชอบต่อ
พระสงฆ์ในปัจจัยที่น�ำมาถวาย เช่น ถวายอาหารที่มี
คุ ณ ภาพ ถู ก หลั ก อนามั ย ซึ่ ง เป็ น การสนั บ สนุ น ให้
พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดีได้
แม้เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าภาวะความเป็นเมืองที่
แผ่ขยายในหลายพื้นที่ จะสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของผู้คนในหลากหลายมิติ แต่พระสงฆ์ผู้เลี้ยงชีพด้วย
การบิณฑบาต ซึ่งไม่สามารถเลือกได้ว่าในบาตรนั้นจะ
มีอาหารประเภทใด ก็เป็นส่วนหนึง่ ของผลกระทบจาก
วิถีชีวิตที่เร่งรีบของพุทธศาสนิกชนสมัยใหม่ แม้ใน
กระบวนการตระหนักและแก้ไขปัญหาจะเกิดขึ้นใน
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ
และภาคเอกชน หากแต่เมื่อมองลึกลงไปในรากของ
ปัญหา ยังคงกลับมาอยู่ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ทั้งที่เป็นผู้ค้าอาหารใส่บาตร ที่จะพึงใส่ใจปรุงและน�ำ
อาหารสดใหม่ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการมาเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้ใส่บาตร ไม่น�ำอาหารบูดเน่าหรือเสื่อมคุณภาพ
มาจ�ำหน่าย ในขณะที่ผู้ใส่บาตร พึงใส่ใจและพินิจ
อาหารอันประณีต ในการใส่บาตรพระสงฆ์ครั้งต่อไป
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วินัย จราจร

สะท้อนวินัยชาติ
อุบัติเหตุ แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดย
ไม่สามารถคาดเดาได้ หลายเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่
เกิดจากความประมาทและสามารถป้องกันการเกิดเหตุ
ได้ อย่างในกรณีของอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่ส่วนใหญ่
มีสาเหตุสำ� คัญมาจาก “การขาดวินยั จราจร” ทีร่ วมถึง
ปัญหาเมาแล้วขับ จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหา ต้นตอที่เกิดขึ้นตั้งแต่

การมี ป ากเสี ย ง ความขั ด แย้ ง การทะเลาะวิ ว าท
ไปจนถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ประเทศไทยในช่วงเทศกาลส�ำคัญ เช่น เทศกาล
ปีใหม่ และประเพณีสงกรานต์ ที่มีวันหยุดติดต่อกัน
หลายวั น มั ก เป็ น ช่ ว งที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี
การประกาศสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เช่น
“7 วันอันตราย” เพื่อเป็นช่วงของการเฝ้าระวังและ

ปฏิ บั ติ ก ารในการลดอุ บั ติ เ หตุ การบาดเจ็ บ และ
การสูญเสียชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอุบัติเหตุบน
ท้องถนน โดยใช้มาตรการต่าง ๆ เป็นตัวช่วยก�ำกับ เช่น
การกวดขันวินัยจราจร การตั้งจุดพักรถ การรณรงค์
ลดอุบัติเหตุ การจับกุมผู้กระท�ำผิด เป็นต้น

ผลกระทบและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

ถัดมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทีม่ กี ารสรุปสถิติ
5 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11 - 16 เมษายน 2562
ของ ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
(ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า
มีจำ� นวนอุบตั เิ หตุสะสมสูงถึง 2,702 ครัง้ ผูเ้ สียชีวติ รวม
297 ราย มีผบู้ าดเจ็บสะสม 2,807 คน ซึง่ จังหวัดทีเ่ กิด
อุบัติเหตุสูงสุดและบาดเจ็บสูงสุด ยังคงเป็นเมืองใหญ่
อย่างจังหวัดเชียงใหม่ โดยอุดรธานีเป็นจังหวัดทีม่ ผี เู้ สีย
ชีวิตสูงสุด จ�ำนวน 14 ราย และพบว่าอุบัติเหตุที่ท�ำให้
มีผเู้ สียชีวติ ส่วนใหญ่เกิดบนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ
59.85 โดยส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 66.54
อย่างไรก็ตาม สาเหตุส�ำคัญของการเกิดอุบัติเหตุเกิด
จากการขับรถเร็วร้อยละ 43.4

“ทะเลาะวิวาท” ปัญหาใหญ่ผู้ใช้รถ

ประเทศไทยกับการติดตามข่าวสรุปสถิติ ทั้งที่
เกิดขึน้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ได้
รั บ ความสนใจทั้ ง จากภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป เมื่อต้นปี 2562 ได้มีการรณรงค์และ
สรุปสถิตอิ บุ ตั เิ หตุระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2
มกราคม 2562 พบว่า เกิดอุบัติเหตุรวม 3,791 ครั้ง
ผู้เสียชีวิต 463 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,892 คน ซึ่งแม้จะ
มีจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ถึง 4 จังหวัดด้วยกัน คือ ตาก
แพร่ สตูล และสมุทรสงคราม แต่ในจังหวัดใหญ่ หรือ
จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค อย่างเช่นจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่มีอุบัติเหตุสะสมสูงสุดถึง 118 ครั้ง
และมีผู้บาดเจ็บสูงสุดถึง 137 คน ในขณะที่ จังหวัด
นครราชสีมา มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 25 ราย
ทั้งนี้ สาเหตุที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุจนน�ำมาซึ่ง
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ การดื่มแล้ว
ขับ ร้อยละ 40.39, การขับรถเร็วเกินก�ำหนด ร้อยละ
28.30, ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถ
จักรยานยนต์ ร้อยละ 79.64 รถปิกอัพ 6.95 แต่สถิติ
ที่น่าสนใจอีกอย่าง คือ ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง
ร้อยละ 64.89 บนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 39.30
ถนนใน อบต./หมูบ่ า้ น ร้อยละ 34.90 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับสถิติช่วงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ในปี
2561 ที่มีอุบัติเหตุสะสมจ�ำนวน 3,841 ครั้ง มีผู้ได้รับ
บาดเจ็บ 4,005 คน และผู้เสียชีวิตจ�ำนวน 423 คน ซึ่ง
แม้วา่ จะมีจำ� นวนอุบตั เิ หตุลดลง แต่กลับมีจำ� นวนผูเ้ สีย
ชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 40 คน
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นอกจากสาเหตุการเมาแล้วขับ ขับรถผิดกฎ
การขาดวินัยจราจร หรือสภาพถนนหนทางที่ไม่ได้
มาตรฐานแล้ว ยังพบว่า การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
นัน้ มีสาเหตุมาจากอารมณ์รอ้ นของผูข้ บั ขี่ หรือการขาด
การควบคุมอารมณ์โกรธ ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิด
เหตุการณ์การทะเลาะวิวาทต่าง ๆ ตามมา โดยสถาน
ที่ที่มักเกิดการทะเลาะวิวาท อาจจะเกิดบริเวณท้อง
ถนนทีส่ ามารถใช้ความเร็วสูง เพราะความต้องการทีเ่ ร่ง
รีบ และ กลุ่มเสี่ยงหรือมักจะก่อให้เกิดเหตุการณ์
ทะเลาะวิวาทบนท้องถนนมากที่สุด คือ กลุ่มวัยรุ่น
นายอภิชา ฤธาทิพย์ นักจิตวิทยาคลินิกช�ำนาญ
การ ส�ำนักพัฒนาสุขภาพจิต กล่าวถึงสาเหตุที่ปัญหา
การทะเลาะวิวาทมักจะเป็นเพศชาย เนือ่ งจากเพศชาย
มีความรุนแรงทางอารมณ์สงู ในตัวอยูแ่ ล้ว นอกจากนัน้
ยั ง มี ค วามหุ น หั น ขั บ ขี่ ด ้ ว ยความเร็ ว ยั ง ไม่ มี
ประสบการณ์ ใ นการขั บ ขี่ เ ท่ า ที่ ค วร และไม่ เ ข้ า ใจ
กฎจราจรหรือปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดเท่ากับผู้ใหญ่
หรือผู้ที่ใช้รถมาเป็นระยะเวลานาน
ดังนั้นทางออกที่ดีคือ “การฝึกสติ” ซึ่งเป็น
สิง่ ส�ำคัญในการขับขีย่ านพาหนะ หากขาดสติ ก็จะขาด
การยับยั้งอารมณ์ น�ำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งการ
ระบายอารมณ์ด้วยความรุนแรง อาจท�ำได้โดยการ
ด่าทอ แจกของลับ กดแตรเร่งเครื่อง ใช้ก�ำลัง ชกต่อย
รวมไปถึง ใช้อาวุธท�ำร้ายร่างกาย
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*สถิติการจับกุม ชวงสงกรานตป พ.ศ.2561
ขอมูลจาก กองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

*สถิติการจับกุม ชวงสงกรานตป พ.ศ.2561
ขอมูลจาก กองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ตัวอย่างการทะเลาะวิวาท ทีเ่ ป็นข่าวดังบนโลก
ออนไลน์

• “หนุม่ ใหญ่ นัง่ ชิลบนหลังคาบีเอ็ม รอประกันฯ”
คลิปดังที่เกิดการตั้งข้อสงสัยของสังคมออนไลน์ว่า
ท�ำไมหนุ่มใหญ่ถึงนั่งอยู่บนหลังคารถของตนเพื่อรอ
ประกันมาดูแลค่าใช้จ่าย โดยสาเหตุหลักเกิดจากหนุ่ม
ใหญ่ไม่พอใจคูก่ รณีทมี่ กี ารขับขีด่ ว้ ยโทสะ จนปาดหน้า
กันและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้ผู้ขับขี่บนท้องถนน
รายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับความเสียหายจาก
อุบัติเหตุไปด้วย
• “ฮัน่ แน่!! จากความไม่พอใจบนท้องถนนสูก่ าร
ทะเลาะวิวาท” ที่กลายเป็นวลีเด็ด ฮั่นแน่ ในโลก

ออนไลน์ เกิดการน�ำมาตัดต่อ ล้อเลียนมากมาย แต่
เบือ้ งหลังของปัญหา เกิดจากการกระทบกระทัง่ ด่าทอ
ระหว่างผูใ้ ช้รถใช้ถนนจนน�ำมาสูก่ ารทะเลาะวิวาทและ
ท�ำร้ายร่างกายกัน โดยเริม่ ต้นมาจากความเข้าใจผิดกัน
ในเรื่องการเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์
• เสีย่ เมาแล้วขับ สร้างความย่อยยับให้ผอู้ นื่ จาก
กรณีของนักธุรกิจรายหนึ่ง ได้ขับรถด้วยความมึนเมา
จากการดื่มสุรา ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุชนต�ำรวจนายหนึ่ง
เสียชีวติ เหตุการณ์นนั้ ได้สง่ ผลให้ครอบครัวของต�ำรวจ
นายนัน้ ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นทีร่ กั และเสาหลักของ

ครอบครัวไป แต่ดว้ ยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม รับบุตรสาวคนเล็กพร้อมภรรยา
ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
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จากปีใหม่ ถึงมหาสงกรานต์
มหกรรมการเสียชีวิต

แม้รัฐบาลและหน่วยงานหลายภาคส่วน จะมี
มาตรการในการควบคุมการกระท�ำความผิดต่าง ๆ เช่น
มาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ในช่วงสงกรานต์
ระหว่างวันที่ 11 - 13 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา พบ
ผู้กระท�ำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
โดยประมาท ด้วยการดืม่ แล้วขับขี่ ดังนี้ รถจักรยานยนต์
พบการกระท�ำความผิด 98,808 ครั้ง เจ้าหน้าที่จ�ำเป็น
ต้องยึดรถจักรยานยนต์ไว้ 1,685 คัน รถยนต์ จ�ำนวน
609 คัน และส่งผูก้ ระท�ำผิดรถจักรยานยนต์ ด�ำเนินคดี
44,024 คน ส�ำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์
ส่ ว นบุ ค คล จ� ำ นวน 27,283 คน รวมถึ ง การคุ ม
ความประพฤติผู้กระท�ำผิด แต่ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ของรัฐบาลในช่วงเทศกาลต่อไป
จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น ทัง้ การกระท�ำ
ความผิดกฎจราจร ความขัดแย้งในการใช้รถใช้ถนน
ตลอดจนปัญหาเมาแล้วขับ สะท้อนให้เห็นถึงการ
ขาดวิ นั ย และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของผู ้ ใ ช้ ร ถ
ใช้ถนน อันส่งผลกระทบต่อผู้เสียหายและสังคมใน
วงกว้าง ตลอดจนเป็นปัจจัยส�ำคัญทางสังคมในการ
ก�ำหนดสุขภาพ เนื่องจากก่อให้เกิดการบาดเจ็บและ
เสี ย ชี วิ ต เป็ น จ� ำ นวนมากในแต่ ล ะปี ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่
เกิดเหตุการณ์ในช่วงเทศกาลส�ำคัญ ที่ควรจะเป็น
เทศกาลที่น�ำความสุขมาสู่คนไทย อย่างเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์

“วินัย”
เครื่องมือสร้างความปกติสุขของคนในชาติ

ค�ำว่า วินัยจราจร สะท้อนวินัยชาติ ยังเป็น
ข้อเท็จจริงในสังคมไทย เพราะการมีวินัย ซึ่งหมายถึง
การให้ความส�ำคัญกับกฎ ระเบียบ หรือกติกาของสังคม
และประเทศที่จะท�ำให้ประเทศเกิดความสงบสุข และ
อยูร่ ว่ มกันโดยปกติสขุ การมีวนิ ยั ของคนในสังคม แม้วา่
จะเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งเกิดจากการปฏิบตั โิ ดยตนเอง แต่กเ็ ป็น
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวมได้ จาก
สถานการณ์คณ
ุ ธรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นและย�ำ้ เตือน
ซ�้ ำ ๆ ในช่ ว งเทศกาลต่ อ เทศกาล หรื อ แม้ ก ระทั่ ง
เหตุการณ์กระทบกระทั่งบนท้องถนนที่มักพบเห็นได้
เป็นประจ�ำ ทีม่ คี วามรุนแรงตัง้ แต่ การด่าทอด้วยค�ำพูด
การทะเลาะวิวาท การเกิดอุบตั เิ หตุ การสูญเสียทรัพย์สนิ
การบาดเจ็บ และที่ร้ายแรงที่สุด คือ การสูญเสียชีวิต
ซึง่ ยังคงเป็นปัญหาทีค่ นทัง้ ประเทศ ทัง้ รัฐบาล หน่วยงาน
ภาครัฐ และประชาชนต่างให้ความตระหนัก รวมถึง
มี ก ารออกมาตรการต่ า ง ๆ ดั ง กล่ า ว เข้ า ควบคุ ม
สถานการณ์ และการรณรงค์ในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น เมาไม่ขบั
ง่วงนอนพัก การตั้งสถานที่พักรถ ฯลฯ แต่จะพบว่า
การเสริมพลังทางบวกในการสร้างวินัย ให้เกิดเป็น
คุณธรรมของคนในชาติ น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหา
ในระยะยาว และมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งยวด
ดั ง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานกระบี่ โรงเรียน

นายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า โรงเรี ย นนายเรื อ และ
โรงเรียนนายเรืออากาศ ณ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 7
มิถุนายน 2443 ความว่า
“วินัยนี้ เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในส่วน
บุคคลและส่วนรวม กล่าวคือ ในส่วนบุคคล วินัยจะ
ท� ำ ให้ บุ ค คลสามารถใช้ ค วามรู ้ ค วามสามารถและ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น ปฏิ บั ติ ง านได้ ถู ก ต้ อ งและเป็ น
ประโยชน์ในส่วนรวม วินัยนี้นั้น จะท�ำให้หน่วยงาน
สังคม ตลอดจนชาติ บ้านเมือง มีความแข็งแกร่ง
สามารถปฏิบัติการต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ
วิ นั ย จึ ง เป็ น ปั จ จั ย หรื อ พลั ง อย่ า งส� ำ คั ญ ในการ
สร้างสรรค์ความเป็นปกติเรียบร้อย และความเจริญ
มั่นคงให้แก่บุคคลและส่วนรวม”
ซึง่ จะท�ำให้คนไทยสามารถเรียนรูเ้ รือ่ งวินยั จาก
พระองค์ท่านเพื่อร่วมสร้างสรรค์ให้ประเทศไทย เป็น
สังคมคุณธรรมต่อไป

สถิติสงกรานต์ 62 รวม 5 วัน เกิดอุบัติเหตุ 2,702 ครั้ง เสีย
ชีวติ 297 คน. (16 เมษายน 2562). Workpoint News. สืบค้น
จาก https://workpointnews.com/2019/04/16/สถิติ
สงกรานต์62-รวม-5-วัน-เก

บังอัชอารีย์ เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์เหยื่อเมาแล้วขับ
ขอบคุณพี่น้องที่โอนเงินช่วย. (25 กุมภาพันธ์ 2562).
หนังสือพิมพ์I-news. สืบค้นจาก http://i-newsmedia.
net/?p=38059&fbclid=IwAR1mGtP7Wd8lzMCa3
qHWBY1xHk8O75x3Fa09Q_vgvJ4PZtWbjPEe
kjTcX3Y

อ้างอิง
ภาคต่อคลิป ฮัน่ แน่ ลุงสดจัดชกวัยรุน่ ฉุนเรือ่ งนิดเดียว อีก
ฝ่ายหัวแตก. (7 เมษายน 2562). ไทยรัฐ. สืบค้นจาก
https://www.thairath.co.th/content/1539483
เพจดังสุดเฮฮา ตัดวลีฮิต ฮั่นแน่ ใส่เพลงผู้ชายในฝัน คน
ชมเป็นแสน. (7 เมษายน 2562). ไทยรัฐ. สืบค้นจาก
https://www.thairath.co.th/content/1539531
สรุป 7 วัน อุบัติเหตุปีใหม่ 62 รวมกว่า 3 พันครั้ง ตาย
463 ราย ดื่มแล้วขับ-ขับเร็ว สาเหตุหลัก. (3 มกราคม
2562). ไทยรัฐ. สืบค้นจาก https://mgronline.com/
qol/detail/9620000000661
ต�ำรวจ ยืนยันตรวจ หนุม่ ใหญ่นงั่ หลังคาบีเอ็มฯ ไม่พบสาร
เสพติด-ไม่เมา ระบุแค่หัวร้อน แจ้งข้อหาคดีอาญา คู่กรณี
ทั้ง 2 ฝ่าย. (6 มีนาคม 2562). Line Today. สืบค้นจาก
https://today.line.me/th/pc/article/ต�ำรวจ+ยืนยัน
ตรวจ+‘หนุ่มใหญ่น่ังหลังคาบีเอ็มฯ’+ไม่พบสารเสพติด
+ไม่เมา+ระบุแค่หัวร้อน+แจ้งข้อหาคดีอาญาคู่กรณีทั้ง
+2+ฝ่าย-aWePXp
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คสช. ยึดรถ เมาแล้วขับ พุ่งเกิน 2 พันคัน คนกระท�ำผิดร่วม 1
แสน. (14 เมษายน 2562). Voice TV. สืบค้นจาก https://
voicetv.co.th/read/1KzkmTmTU
ร.10 โปรดเกล้าฯ รับบุตรสาวคนเล็ก รองผกก.เหยื่อเมาแล้ว
ขับ เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์. (20 เมษายน 2562).
PPTV Online. สืบค้นจาก https://www.pptvhd36.com/
news/ประเด็นร้อน/101767
นั กธุ ร กิ จขั บ รถชนต�ำรวจกองปราบ-ภรรยาเสียชีวิต . (12
เมษายน 2562). Thai PBS. สืบค้นจาก http://news.
thaipbs.or.th/content/279220 (เสี่ยเมาแล้วขับรถชน
ต�ำรวจและภรรยาตาย)

สติขาดผึง ! ปัญหาใหญ่สุขภาพจิต นักจิตชี้ สาเหตุหลัก
ของการทะเลาะวิวาทบนท้องถนน (25 กุมภาพันธ์ 2562).
สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/content
/509552

CPI สถานการณ์

ความโปร่ ง ใสไทย
ตกอั น ดั บ

องค์กรเพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International - TI) ได้เผยแพร่ดัชนีภาพลักษณ์
การคอร์รปั ชันในภาครัฐทัว่ โลก (Corruption Perception
Index - CPI) ประจ�ำปี 2018 ซึ่งแม้ว่า ประเทศโดย
ส่วนใหญ่ประมาณสองในสามจะท�ำคะแนนได้ไม่ถงึ 50
คะแนนก็ตาม แต่ในประเทศไทย กลับส่งผลต่อกระแส
การวิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ คะแนนและผลการจัดอันดับของ
ประเทศไทย ซึ่งได้เพียง 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน และถูกลดอันดับลง จากอันดับที่ 96 เมือ่
ปี 2560 ซึ่งได้คะแนน 37 คะแนน เป็นอันดับที่ 99
จากทีเ่ คยท�ำอันดับได้ดขี นึ้ จากเมือ่ ปี 2559 ทีเ่ คยอยูใ่ น
อันดับที่ 101 ได้คะแนน 35 คะแนน
ประเด็นส�ำคัญของการให้คะแนน และจัดอันดับนัน้
บ่งบอกถึงการเป็นประเทศที่มีสังคมแบบเปิด หรือ
มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ให้สิทธิ
เสรีภาพในการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
แสดงความเห็น ตรวจสอบการท�ำงานภาครัฐ จะส่งผล
ต่ อ การเอื้ อ ให้ ป ระเทศสามารถจั ด การและลดผล
กระทบจากปัญหาการคอร์รปั ชันได้ดี ดังจะเห็นได้จาก
ประเทศเดนมาร์ก และนิวซีแลนด์ โดยท�ำคะแนนได้
88 และ 87 ตามล�ำดับ ในขณะที่ประเทศโซมาเลีย
เซาท์ซูดาน และซีเรีย ท�ำคะแนนได้ 10, 13 และ 13
ตามล�ำดับ

ผลกระทบจากปัญหาคอร์รัปชัน

ปัญหาคอร์รัปชัน หรือการทุจริตนั้น เป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นในเกือบทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งนับวันจะทวี

ความรุนแรง ความซับซ้อนของรูปแบบการคอร์รัปชัน
และได้รับการยอมรับแล้วว่า หากประเทศใดมีปัญหา
คอร์รัปชันสูงย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ในสังคมไทยทีม่ กี ารยึดถือ
คุณธรรมเป็นพื้นฐานของวิถีวัฒนธรรมมาแต่โบราณ
การคอร์รปั ชัน ซึง่ นอกจากจะเป็นความผิดทางกฎหมาย
แล้ว ในทางสังคมคนที่กระท�ำการทุจริตจึงไม่ได้รับ
การยอมรับในสังคมด้วย แต่จากปัญหาความซับซ้อน
ในเชิ ง รู ป แบบของการทุ จ ริ ต ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งการ
ใช้อ�ำนาจในการแสวงหาผลประโยชน์ทางตรงเพียง
อย่างเดียว แต่รวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง
การขั ด กั น ของผลประโยชน์ และการทุ จ ริ ต ในเชิ ง
นโยบายล้วนแล้วแต่ท�ำให้คนในสังคมเกิดความสับสน
และไม่สามารถรู้เท่าทันสถานการณ์การคอร์รัปชันที่
เกิดขึ้นได้

และให้เอาผิดกับเอกชนทีจ่ า่ ยสินบนด้วย (4) การยกระดับ
มาตรฐานป้องกันการทุจริตในระดับนานาชาติมาใช้กบั
โครงการของภาครั ฐ ทั้ ง ข้ อ ตกลงด้ า นคุ ณ ธรรม
ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และ
โครงการความโปร่ ง ใสในอุ ต สาหกรรมสกั ด
ทรัพยากรธรรมชาติ (EITI) (5) การตั้งศูนย์อ�ำนวยการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ศอ.ตช.) (6) การตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ขึน้ มาปฏิรปู
การท� ำ งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ความโปร่งใสมากขึน้ นอกจากนัน้ ยังมีการใช้มาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญฯ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ออกค�ำสั่ง
หัวหน้า คสช. เพื่อพักงานข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ถูกสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตมาโดยตลอด

คุณธรรมส�ำคัญในการแก้ไขปัญหา

ประเทศไทยภายหลังการกระท�ำรัฐประหาร
ใน ปี พ.ศ. 2557 ที่ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหา
การทุจริตในภาครัฐอันน�ำมาสูค่ วามวุน่ วายของบ้านเมือง
ซึง่ รัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐก็มที า่ ที มาตรการ และ
กลไกต่าง ๆ ที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตมา
โดยตลอด เช่น (1) พ.ร.บ.การอ�ำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
(2) พ.ร.บ.การจัดตัง้ ศาลอาญาคดีทจุ ริต พ.ศ.2559 (3)
การแก้ไขและเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมาย ป.ป.ช.
ให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีร่ บั สินบนมีโทษสูงสุดคือประหารชีวติ

แม้ ว ่ า ประเทศไทยจะมี ก ารพั ฒ นากฎหมาย
ระเบียบ รวมถึงกลไกการด�ำเนินงานเพือ่ ต่อสูก้ บั ปัญหา
คอร์รัปชันมากมาย โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
แต่จะพบว่ารากของปัญหาที่ส�ำคัญ คือ จิตส�ำนึกของ
ผู้คนในสังคม โดยเฉพาะผู้ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านต่าง ๆ ที่อาจสามารถเอื้อประโยชน์ หรือ
ให้โทษได้ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อันจะ
น�ำมาสู่การประพฤติปฏิบัติที่น�ำไปสู่การคอร์รัปชัน
ทั้งด้านการเรียกรับผลประโยชน์ การเอื้อประโยชน์
ให้แก่พวกพ้อง และการคอร์รปั ชันทางนโยบายทีจ่ ะก่อ
ให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อระบบเศรษฐกิจ
ความเชื่อมั่น และทรัพย์สินของประเทศ

กรมสรรพากร. พระราชด�ำรัสในพิธีพระราชทานพระพุทธ
นวราชบพิตรประจ�ำจังหวัดน่าน. (1 เมษายน 2562) สืบค้น
จาก http://www.rd.go.th/publish/kingsay/Royal_
Instruction10032512.pdf ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต.

CPI: Corruption Perception Index ดัชนีชี้วัดภาพ
ลั ก ษณ์ ค อร์ รั ป ชั น . (1 เมษายน 2562) สื บ ค้ น จาก
https://www.nesdb.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.
php?nid=6427

กระบวนการแก้ไขปัญหาในประเทศไทย

อ้างอิง
คอร์รปั ชัน : อันดับความโปร่งใสปี 2018 ตกจาก 96 เป็น 99.
(29 มกราคม 2562). BBC ไทย. สืบค้นจาก https://
www.bbc.com/thai/thailand-47028658
วิเคราะห์ : 2 ปี 9 เดือนผ่าน ท�ำไมรัฐบาลยังสอบไม่ผ่าน
ปราบโกง. (31 มกราคม 2560).  BBC ไทย. สืบค้นจาก
https://www.bbc.com/thai/thailand-38809085
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การสร้างเสริมคุณธรรมส�ำคัญเพือ่ การแก้ไข
ปัญหาคอร์รปั ชัน คือ ความซือ่ สัตย์สจุ ริตของคนในชาติ
ในทุกกลุ่มวัย การด�ำเนินการที่ส�ำคัญ เพื่อให้เกิดเป็น
ค่านิยมที่ส�ำคัญในการยึดถือปฏิบัติในสังคมไทย
จากสถานการณ์ อ งค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใส
นานาชาติ (Transparency International - TI)
เผยแพร่ดชั นีภาพลักษณ์การคอร์รปั ชันในภาครัฐทัว่ โลก
(Corruption Perception Index - CPI) ท�ำให้
ประเทศไทยได้เรียนรูว้ า่ การแก้ไขปัญหาคอร์รปั ชันนัน้
ไม่อาจกระท�ำได้แต่เพียงภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว หากแต่
ต้องเกิดความร่วมมือ และเอาจริงเอาจังของทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึง

ภาคเอกชน และชุมชนต่าง ๆ ในการสร้างสังคมแบบเปิด
“...ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น
ในการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบาย
ร่วมด�ำเนินการ และตรวจสอบผลการด�ำเนินงาน รวมถึง ทุกคนต้องมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร
การส่งเสริมคุณธรรม “ซื่อสัตย์สุจริต” ที่เป็นคุณธรรม
ต้องรู้จักคิดพิจารณาด้วยปัญญา
พื้ น ฐานส� ำ คั ญ ของทุ ก คนในสั ง คมให้ ก ลั บ มามี
ความส�ำคัญ และตระหนักถึง เพื่อลดการกระท�ำผิด และความรอบคอบ ยึดมั่นในความสามัคคี
ตั้งแต่ระดับบุคคล พวกพ้อง และสังคมโดยรวม โดย
และความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอา
ยึดหลักการเห็นประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน ดัง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นจุดประสงค์ส�ำคัญ
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร
จึงจะสามารถปฏิบัตงิ านต่าง ๆ
พระราชทานในพิธพี ระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร
ให้ส�ำเร็จผลโดยสมบูรณ์ได้...”
ประจ�ำจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2512

CPI
ตกอันดับ

สถานการณความโปรงใสไทย

คะแนนและอันดับ CPI ของประเทศไทย
ปพ.ศ.2560
37 คะแนน
อันดับที่ 96

ปพ.ศ.2561
36 คะแนน
อันดับที่ 99

จัดลําดับคะแนนในอาเซียน
สิงคโปร
บรูไน
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ไทย
ฟลิปปนส
เวียดนาม
ลาว
พมา
กัมพูชา

85 คะแนน
63 คะแนน
47 คะแนน
38 คะแนน
36 คะแนน
36 คะแนน
33 คะแนน
29 คะแนน
29 คะแนน
20 คะแนน

*ขอมูลจาก
องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International)
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CPI คือดัชนีชี้วัดภาพลักษณ
คอรรัปชันในภาครัฐทั่วโลก
TOP 5 จาก180ประเทศ ในป พ.ศ.2561

88

87

85

85

เดนมารก นิวซีแลนด ฟนแลนด สิงคโปร

85

สวีเดน

วิในงานบวช
วาทเดืงานบุ
อดญ
สิง่ หนึง่ ทีม่ กี ารสืบทอดกันมาจนเป็นธรรมเนียม
ปฏิบตั ิ คือ การอุปสมบทหรือการบวช จากความเชือ่ ที่
ปลูกฝังในการบวชเรียน เป็นสิ่งสะท้อนได้ถึงความ
กตัญญูของกุลบุตรต่อบิดามารดา และบุพการีทงั้ หลาย
รวมถึงเป็นหนึ่งในหน้าที่ของชายไทยที่ต้องกระท�ำ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา รวมถึงเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าขึ้น ท�ำให้
การจั ด งานบวชในปั จ จุ บั น ไม่ แ ตกต่ า งจากการจั ด
มหรสพของผู้คนในชุมชน มีการร้องร�ำท�ำเพลง จัดหา
อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการเฉลิมฉลอง เมื่อมีการ

• อันธพาลงานบวชบุกโรงเรียนวัดสิงห์ เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เกิดเหตุการณ์วัยรุ่น
วัดสิงห์บุกเข้าท�ำลายสิ่งของราชการภายในโรงเรียน
มัธยมวัดสิงห์ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการสอบ GAT/PAT ของเด็ก
นักเรียน พร้อมทั้งยังได้ก่อเหตุท�ำร้ายร่างกาย ครู
นักเรียน รปภ.ของโรงเรียน และมีการลวนลามทางเพศ
นักเรียนหญิง
• ดราม่างานบวช เปิดเพลงเสียงดัง เมื่อวันที่
1 มีนาคม 2562 เกิดเหตุการณ์ความไม่พอใจการจัด
งานบวชที่ ส ่ ง เสี ย งดั ง ในบริ เ วณใกล้ เ คี ย งหอพั ก
นักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ย่านปทุมธานี ทีล่ กุ ลาม
ไปสู่การโต้เถียงกันในโลกออนไลน์ และน�ำมาสู่การ
คุกคามระหว่างกันของชุมชนและนักศึกษา
• ทะเลาะวิวาทท�ำร้ายกันในงานบวช เมื่อวัน
ที่ 7 เมษายน 2562 มีรายงานข่าว การทะเลาะวิวาท
ในงานบวชในช่วงเวลาประมาณ 23.30 น. ของบริเวณ
อาคารอเนกประสงค์ภายในเทศบาลแห่งหนึง่ ใน อ�ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งผู้ก่อเหตุได้มีปากเสียงกับผู้ร่วมงานที่ก�ำลังกินเลี้ยง
จนน�ำมาสู่การทะเลาะวิวาทกัน

ทะเลาะวิวาท สะท้อนระบบนิเวศสังคมป่วย

รศ.นพ.สุรยิ เดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านเด็กและวัยรุ่น และผู้อ�ำนวยการ ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) ได้ให้สมั ภาษณ์กบั หนังสือพิมพ์โพสต์
ทูเดย์ กล่าวถึงเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทที่วัดสิงห์
โดยระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้สะท้อนถึงราก
เหง้าของปัญหา ระบบนิเวศในสังคมทีก่ ลุม่ คนดังกล่าว
อาศัยอยูก่ ำ� ลังมีภาวะล้มเหลวในหลายด้าน ซึง่ ผูก้ อ่ เหตุ
ควรตระหนักว่า เขตวัด เขตปฏิบตั ธิ รรมของทุกศาสนา
ล้วนเป็นพืน้ ทีท่ ที่ วั่ โลกเข้าใจในการเคารพศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ สิ่งที่เกิดขึ้นนับเป็นการกระท�ำการเกินเลย
ขาดการพัฒนาชีวิตและจิตส�ำนึก มองมูลค่าของวัตถุ
ส�ำคัญกว่าเรื่องอื่น ๆ และส�ำคัญกว่าจิตใจ โดยสิ่ง
แวดล้ อ มที่ พ วกเขาอาศั ย อยู ่ อาจจะส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้
อารมณ์มากกว่าสติปญ
ั ญา ระบบนิเวศของสังคมทีส่ ร้าง
พวกเขามาก�ำลังป่วย และต้องเร่งหาทางแก้ไข เริม่ จาก
ครอบครัวต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ท�ำดีให้เด็กซึมซับ มี
ชุมชนทีเ่ ข้มแข็งสร้างกลไกให้กลายเป็นสังคมคุณธรรม

เลี้ยงฉลองท�ำให้พบเห็นภาพการดื่มสุรา เกิดความคึก
คะนองจนเกินเหตุอนั สมควร น�ำไปสูค่ วามขัดแย้ง และ
หลายครัง้ ลุกลามไปสูก่ ารทะเลาะวิวาท ทัง้ ในหมูผ่ รู้ ว่ ม
งานกั น เองและผู ้ อื่ น โดยสามารถพบเห็ น ได้ จ าก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามหน้าข่าวและสื่อออนไลน์

จัดระเบียบใหม่ ห้ามดื่มสุราในบริเวณวัด

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่
ผ่านมา ได้มีการประชุมมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ และได้ออกประกาศส�ำคัญ
คือ ให้สำ� นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งไปยังเจ้า
คณะปกครอง ให้ด�ำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม
เรื่องการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในบริเวณวัด
การห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัด และการแสดงไม่เหมาะ
สมในวัด แจ้งเจ้าอาวาสทุกจังหวัดทั่วประเทศที่จัดพิธี
อุปสมบท ให้ก�ำชับผู้ที่มาร่วมงาน ปฏิบัติตามระเบียบ
ขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดไว้ โดยเฉพาะการน�ำเครือ่ งขยายเสียง
ทีม่ รี ะดับเสียงทีเ่ หมาะสม ไม่รบกวนผูอ้ นื่ ปฏิบตั ติ นให้
เหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนา ทัง้ นีห้ ากมองย้อน
กลับไป เจ้าอาวาสวัดมีสทิ ธิในการอนุญาตหรือก�ำหนด
ให้มกี ารจัดกิจกรรมวัด ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่า
ด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 ที่ระบุถึงการจัดงานวัด
ทุกประเภท ห้ามไม่ให้มกี ารแสดงใด ๆ ทีเ่ ป็นการลบหลู่
ดูหมิน่ พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ การพนัน การ
เต้นร�ำวง ทั้งนี้รวมถึงการจ�ำหน่าย หรือเลี้ยงสุรา การ
ออกประกาศของมหาเถรสมาคมในครั้งนี้ จึงมีความ
ส�ำคัญ และน่าจะเกิดผลในเชิงการปฏิบัติ เนื่องจาก
หากเจ้าอาวาสฝ่าฝืนจะมีความผิดฐานละเมิดจริยาพระ
สังฆาธิการ ต้องได้รับโทษ
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สังคมไทยกับประเพณี “งานบวช=งานรื่นเริง”
การจัดงานบวชในประเทศไทย นับเป็นค่านิยม
ของชายไทยที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป การจัดงานมีขนาด
ใหญ่เล็กแตกต่างกันไปตามฐานะทางเศรษฐกิจ แต่เมือ่
หันกลับมาดูค่าใช้จ่ายในงานบวช ที่อาจเรียกได้ว่าใน
ประเทศไทย มีตั้งแต่การบวชฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ไปจนถึงการบวชทีต่ อ้ งใช้เงินหลักแสนหลักล้าน ซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดจ้างวงดนตรี การ
จัดเตรียมโต๊ะจีนและค่าสุราในการจัดเลีย้ งผูม้ าร่วมงาน
รวมถึงในหลายงานมีการท�ำสลากแลกของรางวัลใน
สลากโปรยทานให้กับผู้เข้าร่วมงาน มุมหนึ่งอาจเป็น
สีสันที่สร้างความสนุกสนานในการได้พบปะกันในงาน
บุญ แต่หลายครอบครัวจ�ำเป็นที่จะต้องไปกู้หนี้ยืมสิน
มาเพื่อใช้ในการจัดงานบวช
นายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้มีการให้ข้อมูลต่อ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ โ พสต์ ทู เ ดย์ ว่ า จากข้ อ มู ล ที่ เ ครื อข่ า ย
เยาวชนป้องกันนักดืม่ หน้าใหม่ ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจความคิด
เห็นต่อการดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โดยส�ำรวจประชาชน
ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ จ�ำนวน 1,000 ตัวอย่าง พบว่า 73%
เห็นด้วยว่าไม่ควรมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ
เช่น งานบวช งานศพ ฯลฯ เมือ่ ถามว่าเคยดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีหรือไม่ 34.7% ระบุวา่

ในขณะที่ พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชล
ประทานรังสฤษดิ์ กล่าวว่า “ชาวพุทธมีแบบอย่างทีท่ กุ
คนทราบคือ พระพุทธเจ้า ตอนพระองค์ออกบวชใน

ช่วงกลางคืนมีเพียงแค่ 3 ชีวิต คือ นายฉันทะ ม้า และ
พระองค์ ไม่มสี งิ่ อืน่ ใดมาแอบแฝงจากนี้ เพราะการบวช
คือ ลด ละ เลิก ไปสู่ทางที่ประเสริฐ พบธรรม ไม่ใช่ไป
หาเวรกรรม ไม่มีแบบอื่น มีเพียงแบบเดียวเท่านั้นคือ
แนวของพระพุทธเจ้า ทีแ่ สวงหาบุญไม่ใช่แสวงหาบาป
และได้พระธรรมคุม้ ครอง เป็นผูฝ้ กึ ปฏิบตั ิ ฝึกนิสยั ทีไ่ ม่
ดีออกไป” โดยท่านยังได้ให้ขอ้ คิดต่อผูท้ ที่ ำ� การขอบวช
ว่าการบวชไม่ใช่การล้างผลาญทรัพย์ ที่น�ำทรัพย์สิน
สมบัตทิ สี่ ะสมทัง้ ชีวติ มาละลายทัง้ หมดในไม่กนี่ าที และ
ไม่ใช่การบวชสะสมทุน หวังจะหาก�ำไรจากคนทีม่ าร่วม
งาน ได้เงิน ซึ่งเป็นการกระท�ำที่ท�ำให้ตัวเองเสียหาย
และยิ่งห่างจากศาสนา ขณะเดียวกันก็ไม่ควรเอาการ
บวชมาย�่ำยีให้ตระกูลเสียหาย สังคมตกต�่ำ ซึ่งจะต้อง
ท�ำแล้วให้ทกุ คนสบายใจ ไม่ใช่สร้างความเสียหาย สร้าง
บาป และสิ่งส�ำคัญกว่านั้นคือ การไม่ให้มีอบายมุข
เหล้ายาเข้าไปในงานบวช จนเหมือนปัจจุบันที่กลาย
เป็นเรื่องสนุกสนานในการแห่นาค จนไม่รู้ว่าไปสวรรค์
หรือนรก ผลส�ำรวจสะท้อนชัดว่า เราเน้นความส�ำราญ
กันจนเกินขอบเขตไปมาก ถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัด
ระเบียบ สร้างค่านิยมงานบวชงานบุญกันใหม่ ก่อนที่
วัฒนธรรมประเพณีจะเสือ่ มถอยไปมากกว่านีด้ ว้ ยความ
เชื่อผิด ๆ ที่ว่างานบุญงานบวชต้องมีเหล้า

น.ศ.โวย งานบวชเสียงกระหึ่มข้างธรรมศาสตร์ เจอคนถล่ม-ขู่
นั่งสอบเดี๋ยวหน้าวูบ. (6 มีนาคม 2562). ข่าวสด. สืบค้นจาก
https://www.khaosod.co.th/special-stories/
news_2279088

มส.ออกกฎเข้ม แจ้งเจ้าอาวาส งานบวชห้ามเสียงดัง ใช้เครือ่ ง
ขยายเสียงที่เหมาะสม. (1 มีนาคม 2562). ข่าวสด. สืบค้น
จากhttps://www.khaosod.co.th/around-thailand/
news_2264480

เคยดื่มในงานบวช 36% ระบุว่าเคยดื่มในงานทอด
ผ้าป่า กฐิน
ส�ำหรับเหตุผลที่งานบุญประเพณีต้องมีเหล้า
30.9% มองว่าเพราะความสนุกสนาน 27.2% เป็นการ
พบปะสั ง สรรค์ ข องคนในท้ อ งถิ่ น 19.1% เป็ น
ธรรมเนียมปฏิบตั ิ และ 13% เป็นการแสดงความมีหน้า
มีตาในสังคม ที่น่าห่วงคือ กลุ่มตัวอย่างเกือบ 1 ใน 4
หรือ 20.4% ไม่ทราบว่าดื่มเหล้าในวัดผิดกฎหมาย
จะเห็ น ได้ ว ่ า ในการบวชตามหลั ก พระพุ ท ธ
ศาสนาที่แท้จริง ให้ความส�ำคัญกับความมุ่งมั่นที่จะ
น�ำพาตนเองเข้าสู่เส้นทางแห่งการเอาชนะกิเลสของผู้
ขอบวช และมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยที่เป็นค่าเครื่อง
อัฐบริขาร รวมกับเงินท�ำบุญ บ�ำรุงสถานที่ และถวาย
วัดเพียงเล็กน้อย รวมถึงในปัจจุบัน มีทางเลือกในการ
บวชจากการสนับสนุนและส่งเสริมการบวชในวาระต่าง ๆ
ที่จัดโดยคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน
ซึ่งท�ำให้ไม่ต้องใช้เงินมากนักในการบวช

สร้างค่านิยมใหม่ งานบวชต้องไม่สร้างบาป

อ้างอิง
#โหดสัสวัดสิงห์ อันธพาลยุค 4.0 ถึงเวลา “วัด” ต้อง
จัดจารีต “งานบวช” ใหม่. (2 มีนาคม 2562). ผูจ้ ดั การ
สุดสัปดาห์. สืบค้นจาก https://mgronline.com/
daily/detail/9620000021055
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พอเพียง คุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

ภาพการบวชแบบเรียบง่าย สอดคล้องกับวิถี
ปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา ที่มุ่งเน้นไปที่ทาง
สายกลางในการด�ำรงชีวิต และการบวชยังเป็นการ
แสดงเจตจ�ำนงอย่างมุ่งมั่นของชายไทย ในการท�ำ
หน้ า ที่ ช าวพุ ท ธอย่ า งแท้ จ ริ ง ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก
สถานการณ์ที่ปรากฏขึ้น ดังจะยกตัวอย่างพอสังเขป
ดังนี้
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อุโบสถวัดราช
บูรณะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กับการอุปสมบท
ให้กบั นาคสองคนทีเ่ ป็นหลานเจ้าอาวาส ซึง่ บรรยากาศ
การจัดงานมีความเรียบง่าย โดยมีการเทศนาธรรม มี
การแห่นาครอบโบสถ์สามรอบ การโปรยทาน และ
ประกอบพิธอี ปุ สมบท โดยปราศจาก เครือ่ งเสียง ดนตรี
น�ำขบวน หรือแม้กระทั่งการฉลองพระใหม่
นอกจากนัน้ ยังมีภาพประทับใจ เหตุการณ์ทเี่ กิด
ขึน้ เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2561 ทีม่ กี ารบวชเพือ่ ทดแทน
คุณบิดามารดาของน้องทอม ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์
พร้อมแฮชแท็ก #บวชทดแทนคุณพ่อแม่คือสิ่งที่ลูก
ผูช้ ายท�ำได้ โดยเป็นภาพของคุณแม่รายหนึง่ เดินถือไตร
ครองอยู่ด้านหน้าของนาค โดยที่ด้านหลังของนาคก็
เป็นคุณพ่อที่ก�ำลังถือตาลปัตรและบาตรให้กับลูกที่
ก�ำลังจะเข้าพิธอี ปุ สมบท โดยทัง้ สามคนเดินอยูบ่ นถนน

ที่เป็นดินโคลนเฉอะแฉะ ซึ่งหลังจากภาพดังกล่าวเผย
แพร่ อ อกไป ก็ ก ลายเป็ น กระแสแชร์ ไ ปทั่ ว สั ง คม
ออนไลน์กว่า 1 แสนครั้ง
การบวชโดยยึดตามหลักพระพุทธศาสนา จึง
เป็นไปเพื่อการลด ละ อาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดไป
แม้ว่าการบวชนั้นจะเป็นเพียงช่วงหนึ่งของชีวิตก็ตาม
การได้เข้าไปใช้ชีวิตสันโดษตามแบบแผนของพระสงฆ์
ในพระพุทธศาสนา จึงเป็นเป้าหมายส�ำคัญ ดังนัน้ การ
จัดงานบวช จึงควรยึดมัน่ ทีค่ ณ
ุ ธรรม “ความพอเพียง”
ทีเ่ ป็นไปเพือ่ ประโยชน์ทแี่ ท้จริงของการบวช เพือ่ เสริม
สร้างให้เกิดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสืบทอด
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป
อาจกล่าวได้วา่ หากเรามองย้อนกลับไปสูค่ วาม
พอเพียง อันเป็นคุณธรรมพืน้ ฐาน และของขวัญอันมีคา่ ที่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานให้กบั ปวง
ชนชาวไทย จะพบว่ า การจั ด งานบวชตามหลั ก
พระพุทธศาสนาได้ระบุถึงสาระส�ำคัญที่พิธีกรรมที่
จ�ำเป็นตามหลักพระพุทธศาสนาเท่านัน้ กล่าวคือ มีการ
บัญญัติขั้นตอนการบวชไว้เพียง (1) โกนผมนาค (2)
แต่งตัวนาค (3) การเดินประทักษิณเวียนขวารอบพัทธสีมา
(4) การอุปสมบท (5) การซักซ้อมอันตริยกธรรมหรือ

ยังมีอยู่ บวชพระ เรียบง่าย ไม่มดี นตรี ไม่มงี านเลีย้ งฉลอง. (26
กุมภาพันธ์ 2562). มติชนออนไลน์. สืบค้นจาก https://www.
matichon.co.th/region/news_1380902

รองส�ำนักพุทธฯจัดระเบียบงานบวชปลอดเหล้า-งดอบายมุข.
(1 มีนาคม 2562). กรมการศาสนา. สืบค้นจาก http://www.
dra.go.th/th/cmsdetail-17-19-1-4591.html

บวชพระเณรไม่งา่ ยแล้วต่อไปนี.้ (3 มีนาคม 2562). โพสต์ทเู ดย์.
สืบค้นจาก https://www.posttoday.com/dhamma
/582120

บทสะท้อน “อันธพาลวัดสิงห์” นิเวศทางสังคมก�ำลังป่วย
สืบค้นจาก thttps://www.posttoday.com/politic/report
/582088

การสอบถามธรรมที่เป็นอันตรายต่อการบวช ดังนั้น
หากสามารถน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่
เป็นคุณธรรมพื้นฐาน ในการสร้างความเข้มแข็งทั้งใน
ระดับครอบครัวและสังคมมาใช้ได้ นอกจากจะเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายในการบวชได้จ�ำนวนมากแล้ว ยังเป็นการ
ปรับเปลีย่ นค่านิยมมาสูค่ า่ นิยมทีด่ งี าม สมกับการเรียก
ได้ว่าเป็นวัฒนธรรมไทย

งานเลี้ ย งบวชพระเป็ น สงคราม โจ๋ ซิ่ ง เก๋ ง วิ ว าทเดื อ ด
ฟันกันยับ แตกตื่นทั้งแขกทั้งนาค. (7 เมษายน 2562).
Kapook Highlight. สืบค้นจาก https://hilight.kapook.
com/view/186447

31

HATE SPEECH
เครื่ องมื อ สร้ างความเกลีย ดชั ง

ในสั ง คมไทย

กระแสความร้อนแรงทางการเมืองไทย ในช่วง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกจากกลุ่ม
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว การให้ความเห็นผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ก็นับได้ว่ามีความร้อนแรง และสร้าง
ความขัดแย้งของผู้คนในสังคมไม่แพ้กัน ปรากฏการณ์
การใช้ถอ้ ยค�ำเพือ่ โจมตีผอู้ นื่ ด้วยถ้อยค�ำรุนแรง ในเรือ่ ง
การเมือง เชื้อชาติ ศาสนา ค่านิยมทางเพศ ฯลฯ ที่จะ
น�ำไปสู่ความเกลียดชัง หรือ ประทุษวาจา (Hate
Speech) ได้เกิดขึ้น เมื่อผนวกกับการสื่อสารในสังคม
ปัจจุบนั ทีม่ คี วามรวดเร็ว ท�ำให้กลายเป็นสือ่ ทีม่ เี นือ้ หา
ในการสร้างความเกลียดชังในหมู่คนไทยด้วยกันเอง
ซึ่ง Hate Speech ไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในรูปของ
ถ้ อ ยค� ำ หรื อ วาจาเท่ า นั้ น แต่ อ าจเป็ น ภาพวาด
ภาพเคลือ่ นไหว เพลง คลิปวิดโี อ หรือการสือ่ สารในรูป
แบบอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นการแสดงออกถึงความเกลียดชังแบบ
แบ่งแยกพรรคพวกที่คิดต่างจากตน

ประทุษวาจา สร้างความเกลียดชังในสังคม

ประทุษวาจา เป็นค�ำที่ราชบัณฑิตยสภา ได้มี
การบัญญัติไว้ตั้งแต่ ปี 2557 โดยการใช้ประทุษวาจา
ก็มีแนวคิดในหลายส่วน ทั้งที่เป็นส่วนของการสร้าง
ความเกลี ย ดชั ง ในสั ง คม และในส่ ว นที่ เ ป็ น การ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นอย่างอิสรเสรี ทั้งนี้ จากการ
ศึ ก ษาวิ จั ย “การก� ำ กั บ ดู แ ลสื่ อ ออนไลน์ ที่ เ ผยแพร่
เนื้ อ หาที่ ส ร้ า งความเกลี ย ดชั ง ” ผศ.ดร.พิ ร งรอง
รามสูตรณะนันท์ หัวหน้าโครงการวิจัย น�ำเสนอว่า ใน
แต่ละสังคมจะมี “พื้นที่สงวนไว้” ซึ่งเป็นเรื่องที่ยกเว้น
ไม่ให้มีเสรีภาพในการแสดงออก เช่น ความศักดิ์สิทธิ์
ความเจ็บปวด เพราะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างความ
เกลียดชัง เช่น สถาบันกษัตริย์ในสังคมไทยที่เป็น
สถาบั น ที่ ป ระชาชนคนไทยให้ ค วามเคารพเทิ ด ทู น
หรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของ
ความรุนแรง อย่างสัญลักษณ์นาซีของบางประเทศใน
แถบยุโรป
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Hate Speech เกิดจากอะไร

• ในแง่หนึ่ง ความเกลียดชังจัดเป็นผลผลิตทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมทั้งกระแสหลักและกระแสรอง
ของสังคม ซึง่ มีสว่ นในการส่งต่อและปลูกฝังการสือ่ สาร
สร้างความเกลียดชังให้กับเด็กและเยาวชนทั้งที่บ้าน
และชุมชน ผ่านการสร้างภาพหรือความคิดเหมารวม
เกีย่ วกับคุณลักษณะของกลุม่ เชือ้ ชาติ สีผวิ ศาสนา เพศ
หรือรสนิยมทางเพศที่แตกต่าง ซึ่งอาจไม่ใช่ความจริง
เสมอ

ในสั ง คมหยาบกระด้ า ง อาจท� ำ ให้ วั ฒ นธรรมแห่ ง
การเคารพซึ่งกันและกันอ่อนแอลง รวมถึงท�ำให้เกิด
การสร้างก�ำแพงแห่งความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
ปัจเจกบุคคลหรือกลุม่ ในสังคม น�ำไปสูก่ ารละเมิดศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ของกลุ่มเป้าหมาย ความเกลียดชัง
โดยสร้างอคติให้สงั คมรังเกียจ และปฏิเสธความสามารถ
ของคนกลุม่ นีท้ จี่ ะเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม ยิง่ ในบริบท
ออนไลน์ที่ผู้ใช้เป็นใครก็ได้เป็นผู้สร้างเนื้อหา โดยมี
การแบ่งปันเนือ้ หา และการแพร่กระจายความเกลียดชัง
เป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ผลกระทบที่แทรกซึมอยู่
ในเส้นใยทีย่ ดึ โยงสังคมเข้าด้วยกัน ท�ำให้สงั คมอ่อนแอ
เพราะผู้คนขาดความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่าง
มีแนวโน้มทีจ่ ะตัดสินกันบนฐานของความแตกต่างมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ

สถานการณ์ประทุษวาจาทางการเมือง

• ในอีกแง่หนึง่ ความเกลียดชัง ก็อาจจะสะท้อน
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มในสังคม และหากกลุ่มหนึ่ง
มี อ� ำ นาจทางการเมื อ งก็ ส ามารถจะใช้ ก ารสื่ อ สาร
ผ่ า นสื่ อ ในการสร้ า งโฆษณาชวนเชื่ อ เพื่ อ เผยแพร่
ความเกลียดชังต่อกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้

ผลกระทบ Hate Speech

ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ตึงเครียด
สามารถน�ำไปสู่การใช้ความรุนแรงเข้มข้น กว้างขวาง
หากบานปลายอาจท�ำให้เกิดสงครามกลางเมืองได้
การยั่วยุด้วยวิธีการต่าง ๆ ท�ำให้เกิดผลร้ายต่อผู้ใด
ผู้หนึ่งได้ทันที เช่น ปลุกระดมให้มีการใช้ความรุนแรง
ท�ำร้ายกัน ซึง่ ถือเป็นอาชญากรรม สิง่ เหล่านีเ้ ป็นผลพวง
ที่สั่งสมในระยะยาวและถ่ายทอดผ่านรุ่นในสังคม เช่น
การโน้มน้าวให้เข้าใจผิดและดูถูกศักดิ์ศรีความเป็น
มนุ ษ ย์ ข องคนในกลุ ่ ม ดั ง กล่ า วจนท� ำ ให้ คุ ณ ธรรม

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ในการเลือกตั้งทั่วไปในช่วง
ทีผ่ า่ นมา ภายหลังจากทีไ่ ม่ได้มกี ารเลือกตัง้ มาเป็นเวลา
ถึงเกือบ 5 ปี จะมีการใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือใน
การอภิปราย แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะความคิด
เห็นที่มีเนื้อหาน�ำไปสู่ความเกลียดชังอย่างมากมาย
ซึ่ง “ความเกลียดชังออนไลน์” ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน
สามารถแสดงออกมาทั้งค�ำพูด ตัวอักษร ภาพถ่าย
กราฟิก รวมทั้งการมาในรูปแบบคลิปวิดีโอ ผ่านพื้นที่
ไซเบอร์ในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี้
• Hate Speech กับความเกลียดชังระดับโลก
นายอันโตนีโอ กูแตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น)
กล่าวในการเปิดประชุมคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนยูเอ็น
ครั้งที่ 40 ที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อ 25
กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ประเด็ น เกี่ ย วกั บ การเปิ ด ตั ว
ยุทธศาสตร์โลกเพื่อปราบปรามการแสดงความเห็น
เกลียดชังหรือ Hate Speech ที่นับได้ว่าก�ำลังจะเป็น

ปัจจัยที่ก่อหายนะ และเป็นกระแสหลักทั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการ โดยการใช้ Hate
Speech ในการมุง่ โจมตีขอ้ ตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ
เช่น ข้อตกลงว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานของยูเอ็นที่
ก�ำหนดวิธีการรับมือกับคลื่นผู้อพยพและคนเข้าเมือง
ทั้งการตีความแบบผิด ๆ และเชื่อมโยงผู้อพยพและ
คนเข้าเมืองว่าเป็นผู้ก่อการร้าย ซึ่งจะท�ำให้นานา
ประเทศเกิดความสับสน และไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลง
ที่จะเป็นไปเพื่อสร้างสันติสุข
• ยิง่ ใกล้การเลือกตัง้ ยิง่ ต้องมีสติ มองย้อนกลับ
ไปยั ง การเลื อ กตั้ ง ของประเทศไทยที่ ผ ่ า นมา ได้ มี
ผลส�ำรวจทางการแพทย์ พบว่า แนวโน้มที่น่าเป็นห่วง

ในกลุ่มประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัยที่ก่อ ‘Hate
Speech’ หรื อ ‘วาทะสร้ า งความเกลี ย ดชั ง ’ ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมือง ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ เมือ่ มีการเสพสือ่ ทีเ่ ต็มไปด้วยวาทะแห่ง
ความเกลียดชังมากเกินความจ�ำเป็น นอกจากจะก่อ
ให้เกิดความเครียดและท�ำให้เกิดอาการเจ็บป่วยทีไ่ ม่พงึ
ประสงค์โดยไม่รู้ตัวแล้ว ในทางวิชาการ ยังเป็นตัวชี้วัด
การลดลงของ ‘วุฒิภาวะทางการเมือง’ ของคนไทย
อย่างน่าเป็นห่วง ดังนั้น นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
ทีป่ รึกษากรมสุขภาพจิต ออกมาแถลงข่าวเพือ่ ให้ขอ้ มูล
การดูแลตัวเองและคนรอบข้างเกี่ยวกับการติดตาม
สถานการณ์เลือกตั้ง’62 อย่างมีสติ

การจัดการกับ Hate Speech ในความขัดแย้ง
ของสังคมปัจจุบัน

ในสื่ อ ดั้ ง เดิ ม อย่ า งวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ หรื อ
หนังสือพิมพ์ นอกจากต้องอาศัยบทบาทขององค์กรที่
มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลสือ่ ผูบ้ ริโภคก็ตอ้ งรูเ้ ท่าทันสือ่ ซึง่ จะ
ถือว่าเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญส�ำหรับสังคมในการรับมือกับ
การสือ่ สารความเกลียดชัง เพือ่ ให้เปิดรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีวจิ ารณญาณ เห็นความส�ำคัญของการรับข้อมูล
ข่ า วสารรอบด้ า น ควรศึ ก ษาว่ า สื่ อ ใดมี จุ ด ยื น และ
ความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไร

4 วิธีจัดการกับ
Hate Speech
ในโลกออนไลน

Hate Speech เปนการสราง
ความเกลี ย ดชั ง ด ว ยคํ า พู ด
รวมถึงการใชสื่อประเภทตางๆ
เชน ภาพวาด วิดีโอ และเพลง

1

ไมกดไลค หรือคอมเมนต
แบบเห็นดวย

2

ไมควรแชร หรือ
สงตออีเมล

3
4

ใหขอมูล ขอเท็จจริง
ไรอคติและสรางสรรค

กดปุมรายงาน
การละเมิด หรือ
รายงานผูดูแลระบบ

คิดกอนโพสต
และไมสรางเนื้อหา
ความเกลียดชัง

*ขอมูลจาก
ศูนยศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ในบริบทออนไลน์เพื่อไม่ให้สังคมไทย
ตกอยู ่ ใ นสภาพที่ ผู ้ ค นไม่ ส ามารถ
อดทนอดกลั้ น กั บ ความแตกต่ า งได้
ในฐานะพลเมื อ งคนหนึ่ ง ต้ อ งเริ่ ม ต้ น
ด้ ว ยตนเองในการที่ จ ะไม่ บ ่ ม เพาะ
ความเกลียดชังให้งอกงามด้วยวิธกี ารดังนี้

1

ไม่ ค วรตอบสนองต่ อ ความเกลี ย ดชั ง
ด้ ว ยการกดไลค์ หรื อ การคอมเมนต์
แบบเห็นด้วย หรือชื่นชม

2

ไม่ควรส่งต่อความเกลียดชังด้วยการแชร์
หรือการฟอร์เวิร์ดเมล์

3

ควรจะคิดก่อนโพสต์หรือไม่สร้างเนือ้ หา
ออนไลน์ทเี่ ป็นการแสดงความเกลียดชัง

4

ควรตอบโต้ ค วามเกลี ย ดชั ง ในบริ บ ท
ออนไลน์ด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
เนื้ อ หาที่ ส ร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง
มีความสร้างสรรค์ และไม่มีอคติ

5

ควรกดปุ่มรายงานการละเมิดในเว็บที่มี
ฟีเจอร์นี้ หรือรายงานโดยตรงไปทีผ่ ดู้ แู ล
ระบบถึ ง การสร้ า งความเกลี ย ดชั ง
ออนไลน์

“ความมีวินัย” ผู้ก�ำกับประทุษวาจา

ประเทศไทย มี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างชัดเจน หาก
แต่ปจั จุบนั ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี กลับ
ท�ำให้การแสดงข้อความ หรือการแสดงความคิดเห็นใน
ลักษณะสร้างความเกลียดชัง และความขัดแย้งในสังคม
สามารถกระท�ำได้ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย และ
กระท�ำได้ในทุกสถานที่ และเวลาบนสมาร์ทโฟน ดังนัน้
การสร้างค่านิยมของคนในสังคม และการสร้างความ
ตระหนักถึงความมีวินัยที่ครอบคลุมความหมายไปถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริม่ ต้นจากตนเองจึงเป็น
สิ่ ง ที่ ต ้ อ งรี บ ด� ำ เนิ น การ และก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น กระแส
ในทุกกลุ่มวัย
หลั ก คุ ณ ธรรมของทุ ก ศาสนามี ข ้ อ บั ญ ญั ติ
ที่เกี่ยวข้องกับการกล่าววาจา เนื่องจากประวัติศาสตร์
ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการใช้วาจาที่สามารถสร้าง
ความสามัคคีของคนในชาติ และสามารถก่อให้เกิด
สงครามได้เช่นกัน แม้ในโลกปัจจุบัน การกล่าวค�ำ
ประทุษวาจา เพือ่ สร้างความเกลียดชัง แม้จะมีขอ้ เท็จจริง

อยูบ่ า้ ง หากแต่เป็นสิง่ ทีน่ อกจากไม่เกิดประโยชน์ในเชิง
ความสร้างสรรค์แล้ว ยังก่อให้เกิดการกระจายข่าวสาร
ผ่านช่องทางการสือ่ สารในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง
และก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคล และสังคมโดยรวม
โดยอาจก่ อ ให้ เ กิ ด สถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ที่ มี
ความรุนแรงขึ้นได้ต่อไป
กระบวนการแก้ไขปัญหาจึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่
ต้องเกิดจากความร่วมมืออย่างจริงจังของทุกภาคส่วน
ทั้งมาตรการในด้านการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ
การก� ำ กั บ ดู แ ลพื้ น ที่ สื่ อ สารออนไลน์ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด การ
ละเมิดสิทธิและให้ความเห็นในเชิงสร้างความเกลียดชัง
ในขณะที่ สังคมออนไลน์กจ็ ำ� เป็นต้องสร้างเสริมให้เกิด
การฟื้นฟูคุณธรรม คือ การสร้างวินัย เพื่อเป็นค่านิยม
ในการใช้งาน การให้ความคิดเห็น และการส่งต่อ
ข้อความผ่านสื่อสังคมอย่างระมัดระวังและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นไปอย่างสุจริตใจ และเป็นไป
เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ย�้ำ คสช.ไม่เกี่ยวกกต. ด�ำเนินคดีใคร-ขอเลิกด่าทอ Hate
Speech. (24 เมษายน 2562). Workpoint News. สืบค้น
จาก https://workpointnews.com/2019/04/24/ย�ำ้ -คสชไม่เกี่ยว-กกต-ด�ำเ/

เลขายูเอ็นเปิดตัวยุทธศาสตร์ปราบปราม Hate Speech.
(25 กุมภาพันธ์ 2562). ส�ำนักข่าวไทย. สืบค้นจาก
https://tna.mcot.net/view/5c73c77ce3f8e40a
cc8ed7d2

รู้เท่าทัน สร้างภูมิคุ้มกันใจจาก Hate Speech ทางการเมือง
ช่วงเลือกตั้ง 62. (27 กุมภาพันธ์ 2562). Salika. สืบค้นจาก
https://www.salika.co/2019/02/27/hate-speech-protection-election-62/

Hate Speech เบื้องต้นส�ำหรับคนไทย (ฉบับเต็ม). (15
กุ ม ภาพั น ธ์ 2557). ศู น ย์ ศึ ก ษานโยบายสื่ อ คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้นจาก
https://www.youtube.com/watch?v=8AKcSTY0TEc

อ้างอิง
เปิดงานวิจยั Hate Speech ค�ำพูดเกลียดชังออนไลน์ไทย
นิยามหลายระดับก�ำกับ ต้องดูวตั ถุประสงค์. (31 กรกฎาคม
2557). Thainetizen network. สืบค้นจาก https://
thainetizen.org/2013/07/online-hate-speech-inthailand-research-chula/
Hate Speech-เสพติดข่าวการเมือง วังวน ประชาธิปไตย
จะไม่สมบูรณ์. (3 มีนาคม 2562). Workpoint News.
สืบค้นจาก https://workpointnews.com/2019/03/03/
วังวน-ประชาธิปไตย-จะไม่/
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