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ค�ำน�ำ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ด�าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์ ภายใต้โครงการส่งเสรมิการพฒันาองค์ความ
รูแ้ละนวตักรรมด้านคณุธรรมความด ีโดยมเีป้าหมายให้เป็นองค์ความรู้
กลางในการสนบัสนนุองค์กรทางนโยบาย องค์กรส่งเสรมิสนับสนนุการ
พัฒนาคณุธรรม และเป็นพืน้ทีก่ลางในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้พฒันาองค์
ความรูแ้ละนวตักรรมด้านการส่งเสรมิคณุธรรมทีเ่หมาะสมกบัสงัคมไทย 
ซึง่ศนูย์คณุธรรมมบีทบาทส�าคัญในการส่งเสรมิคุณธรรมบนฐานความรู้ 
โดยมกีารจดัท�ารายงานสถานการณ์คุณธรรมจรยิธรรมของสงัคมไทยขึน้ 
เพื่อประมวลสถานการณ์ และปรากฏการณ์การท�าความดีของคน 
ในสังคม โดยมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนัก และให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้น�า
ข้อมูลไปใช้ก�าหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยด�าเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

เพื่อให้การด�าเนินงานโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 
ศูนย์คุณธรรมจึงได้ด�าเนินการจัดท�ารายงานสถานการณ์คุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยขึ้น เพื่อน�าเสนอภาพรวมสถานการณ์ทางสังคม 
และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในมิติด้านคุณธรรม เพื่อรณรงค์ปลูกฝัง 
ด้านจิตส�านึกแก่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่ส�าคัญ
ของประเทศชาติ

องค์ความรู ้“10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จรยิธรรมในสังคมไทย” 
เป็นการศึกษา รวบรวม สงัเคราะห์ข้อมลูจากประเดน็สถานการณ์ส�าคญั
ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 จากแหล่งข่าวที่มี
ความหลากหลาย ทั้งจากเว็บไซต์ข่าว และสื่อสังคมออนไลน์ ที่สะท้อน
ด้านคุณธรรมความดีใน 4 มิติ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) โดย
ปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรมที่เกิดข้ึน ได้สะท้อนภาพเชิงบวกของ
สงัคมในด้านการสร้างความร่วมมอื เช่น จติอาสากบัการจดัการภยัพบิตัิ
ที่เกิดข้ึน การร่วมมือร่วมใจจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และ
สะท้อนสภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง 
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม เช่น การทะเลาะ
วิวาท การสร้างความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนปัญหาการคอร์รัปชัน  
ซึง่มสีาเหตมุาจากความอ่อนแอของสงัคม ทีข่าดภมูคุ้ิมกนัในการรบัมอื 
ทั้งในระดับของบุคคล ครอบครัว ตลอดทั้งแนวทางการบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว

หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าองค์ความรูช้ดุนี ้จะเป็นประโยชน์เพือ่กระตุ้น
เตอืนให้สงัคมเกิดความตระหนกัในเรือ่งคณุธรรมจรยิธรรม จดุประกาย
ให้สังคมร่วมกันคิด วิเคราะห์ ตั้งค�าถาม และร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย
ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป
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จำกหลักคุณธรรม
สู่หลักชัยของสังคมไทย

บทน�ำ

ในช่วง 6 ทศวรรษทีผ่่านมา ประเทศทีก่�าลงัพฒันา  
ได้รบัแนวคดิในการพฒันาประเทศตามแนวทางการน�า
ประเทศเข้าสู่ภาวะความทันสมัย (Modernization) 
หลายประเทศจงึเกดิการปรบัเปลีย่นแนวคดิการพฒันา
มาสู ่การมุ ่ ง เน ้นการพัฒนาด ้านเศรษฐกิจเพียง 
อย่างเดียว ที่มีการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อสร้าง 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการบริโภค มีการน�า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิต แม้ใน
ภาคการเกษตรก็เกิดการขยายพื้นที่การเกษตร จนน�า
มาสู่การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการผลิตเป็นอย่างมาก 
นอกจากนัน้ยงัเกดิผลกระทบด้านสงัคม ความเหลือ่มล�า้ 
และปัญหาด้านสุขภาพ 

ประเทศไทยมีการพัฒนาตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นับตั้งแต่ฉบับแรก  
เมื่อปี 2504 ซึ่งในช่วงแรกของการพัฒนา ก็มุ่งเน้นที่
การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่เมื่อเกิดวิกฤต ิ
ด้านเศรษฐกจิในปี 2540 ประเทศไทยได้รบัผลกระทบ
จากการผันผวนของค่าเงินบาท จนสร้างผลกระทบ 
ต ่อเศรษฐกิจไปทั่วประเทศ ทั้งสถาบันการเงิน  

ผู้ประกอบการ และประชาชน ในช่วงเวลาดังกล่าว 
ผูค้นในประเทศได้เรยีนรูป้รชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ได้พระราชทานเป็น
หลักปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครวั และสงัคมโดยรวม โดยใช้หลกัทางสายกลาง 
ก่อให้เกิดการปรับแนวคิดการพัฒนามาสู่การพัฒนา
แบบองค์รวม และหันกลับมาใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นหลักการส�าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพื่อสร้างความยั่งยืนท่ีครอบคลุม
ทกุมติ ิโดยให้ความส�าคญัไปทีก่ารพฒันาคณุภาพของคน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ด�าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีภารกิจ 
ในการพัฒนาองค์ความรู ้และนวัตกรรม เกี่ยวกับ 
การส่งเสรมิและการปลูกฝังคุณธรรม เพือ่ปลูกจติส�านกึ
ให้แก่เครือข่ายทางสังคม และประชาชนทั่วไป ให้มี
คุณธรรมจริยธรรม อันจะเป็นพื้นฐานในการน�าพา
ประเทศไปสู่ความเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพของ
คนในชาติ โดยได้มีการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์
ปรากฏการณ์คุณธรรมทางสังคมไทยที่เกิดขึ้น จ�านวน 

10 ปรากฏการณ์เด่น ที่เชื่อมโยงกับประเด็นความดี 
และประเด็นปัญหา ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
ตลอดทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและมุมมองทางด้านคุณธรรมในสังคมไทย 
โดยมีการสืบค ้นข ้อมูลจากแหล ่งข ่าวที่มีความ 
หลากหลาย และข้อมูลจากข่าวเด่นรายสัปดาห์ 
ย้อนหลัง จากแหล่งข่าวออนไลน์ (ระหว่างเดือน
มกราคม – พฤษภาคม 2562) จ�านวน 50 แหล่งข่าว 
จากเนื้อหาข่าวทั้งหมด จ�านวน 83 ข่าว และมีการน�า
ข้อมูลมาสังเคราะห์ และจ�าแนกออกเป็นประเด็น
คุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาต ิฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2559 – 2561) ได้แก่ พอเพยีง 
วนิยั สจุริต จติอาสา และประเดน็อืน่ ๆ  ทีน่่าสนใจ และ
ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวทางสงัคม เช่น ปรากฏการณ์ 
Hate Speech เครือ่งมอืสร้างความเกลียดชังในสังคม 
เป็นต้น 

4



การทะเลาะวิวาทในงานพิธีต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต

และทรัพย์สิน

“ววิาทเดอืด ในงานบวช งานบญุ” การเสริมสร้างค่านิยมความพอเพียง 
และหลักทางสายกลางเพื่อเชื่อมโยงกับค่านิยม
การเฉลิมฉลองงานบวช เพื่อให้การบวชเป็นไป

ตามหลักส�าคัญของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

พอเพียง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
สูงขึ้น, ผู้ขับขี่ขาดวินัยในการใช้รถ

“วินัยจราจร สะท้อนวินัยชาติ” การส่งเสริมให้เกิดค่านิยมที่ดี
และเคารพกฎจราจรในการใช้รถใช้ถนน

ในระดับบุคคล และสังคมโดยรวม

วินัย

สถิติพระสงฆ์ไทยอาพาธสูง  
สาเหตุจากอาหารใส่บาตร

“พระสงฆ์ อาพาธสูง จากอาหาร 
ที่ญาติโยมใส่บาตร”

การสร้างความตระหนักและใส่ใจ
ต่อการปฏิบัติต่อพระสงฆ์ ซึ่งมีวัตรปฏิบัติเฉพาะ
ตามหลักศาสนา เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพ

วินัยและ
ความรับผิดชอบ

ปัญหา / ที่มา ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น คุณธรรมส�าคัญ ลักษณะการส่งเสริมคุณธรรม

มีขยะและพลาสติกจ�านวนมาก  
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

“ขยะล้นเมือง” การส่งเสริมความมีวินัย และความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

วินัยและ
ความรับผิดชอบ

เยาวชนติดเกมออนไลน์ 
สถิติการฆ่าตัวตายสูง 

และการทะเลาะวิวาทในกลุ่มวัยรุ่น

“ติดเกมออนไลน์ - ฆ่าตัวตาย – 
ทะเลาะวิวาท” ปัญหาใหญ่วัยรุ่น

การให้ความส�าคัญและสร้างวินัยต่อการเลี้ยงดู
บุตรหลานให้เป็นคนดี และมีคุณภาพ 

วินัยและ
ความรับผิดชอบ

การสร้างความเกลียดชัง
ในโลกออนไลน์ ท�าให้เกิดปัญหา 

ความรุนแรงในสังคม เช่น  
การแบ่งพรรคแบ่งพวก ฯลฯ

“Hate Speech เครื่องมือสร้าง
ความเกลียดชังในสังคมไทย”

การส่งเสริมค่านิยมการรับ และส่งต่อ (แชร์)
ข้อความต่าง ๆ ที่เป็นข้อเท็จจริง และไม่ก่อให้เกิด

ความเกลียดชังในสื่อสังคมออนไลน์ 

วินัยและ
ความรับผิดชอบ

การตกอันดับของตัวชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชันในประเทศไทย

“CPI สถานการณ์ความโปร่งใส
ไทย ตกอันดับ”

การส่งเสริมความสุจริตให้เกิดเป็นคุณธรรมที่ 
พงึประสงค์ ทัง้ในระดบับุคคล องค์กร และประเทศ

สุจริต

วาตภัยพายุปาบึกซัดถล่มภาคใต้ 
สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน 

ทรัพย์สิน และประชาชน

“มหันตภัยพายุปาบึก 
ซัดถล่มภาคใต้”

การส่งเสริมให้เกิดความรัก / ความเมตตา
ตามหลักศาสนา ในการสร้างจิตอาสา และ
การหยิบยื่นความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย

จิตอาสา

การรวมตัวของเครือข่ายจิตอาสา
ในการท�าความดี เพื่อประโยชน์

สาธารณะ

“พลังจิตอาสา ร่วมใจท�าความดี” การส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายจิตอาสา
ในด้านต่าง ๆ ตามความสนใจ เพื่อยึดโยง 

และยกระดับให้เกิดการเชื่อมโยงและสื่อสาร
การท�าความดีเพื่อส่วนรวม

จิตอาสา

มลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5 
เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  
ส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน

การส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจในการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความมุ่งมั่น

ในการแก้ไขปัญหาของภาคส่วนต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

จิตอาสา“จิตอาสากู้วิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5”

สรุปภาพรวม 10 สถานการณ์ คุณธรรม จริยธรรม 
ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562
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จากสถานการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น สามารถ
สะท้อนสถานการณ์คุณธรรม ที่สามารถน�าไปสู  ่
การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และการเสริมแรงทางสังคม 
ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ในลักษณะต่าง ๆ โดยสามารถสรุปพอสังเขป ได้ดังนี้

1) สถานการณ์คุณธรรมท่ีเกิดจากการม ี
ส่วนร่วมในการท�าสิง่ด ีๆ  ของประชาชนเพือ่ประโยชน์
ส่วนรวม และกระบวนการจิตอาสาในการด�าเนินการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันของคนในชาติ เช่น การรับมือ 
ภยัพิบตั ิการระดมทนุรบับรจิาคช่วยเหลอืโรงพยาบาล 
การช่วยเหลือเกื้อกูลคนท�าความดี ซึ่งหากมีการ 
ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม
การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายต่าง ๆ ก็จะท�าให้เกิดการ
สร้างและสานพลังในลักษณะต่าง ๆ ทั้งในเชิงประเด็น
และพืน้ที ่ส่งผลให้เกดิเป็นพลเมอืงตืน่รู ้และเป็นก�าลงั
ส�าคัญในการสร้างสังคมคุณธรรม ที่ผู้คนในสังคมให้
ความส�าคัญต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

2) สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังด้านคุณธรรม 
ที่เกิดจากการกระท�าที่ก่อให้เกิดความเสียหายและ
ความเดือดร้อนต่อผู ้อื่นและสังคมโดยรวม เช ่น  
การทะเลาะววิาท ปัญหาครอบครวั การสร้างความขัดแย้ง 
ในสังคม ตลอดจนปัญหาการคอร์รัปชัน ซ่ึงส่วนใหญ ่
มสีาเหตมุาจากความอ่อนแอของสังคม ทีข่าดภมูคุ้ิมกัน
ในการรบัมอืทัง้ในระดบัของบคุคล ครอบครวั ตลอดจน 
การบูรณาการการท�างานของภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ซ่ึงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานอย่างการมีวินัย และ
ความรับผิดชอบ จะท�าให้เกิดเป็นค่านิยมส�าคัญของ
ประเทศ 

3) สถานการณ์คุณธรรมในการสร้างความ 
เข้มแข็งของประเทศ โดยเป็นการส่งเสริมคุณธรรม
ด้านความพอเพยีง ทีเ่ปรยีบได้กับฐานรากของบ้านเรอืน 
เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการด�ารงชีวิตตามหลัก 
ทางสายกลางของประชาชนในทุกกลุ่มวัยและอาชีพ 

ด้วยการใช้เหตุผล ความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน 
ภายใต้เงื่อนไข คือ ความรู้และคุณธรรม ทั้งนี้ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยังเป็นหลักการพัฒนาประเทศ
ที่ส�าคัญในปัจจุบันของประเทศ 

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึง
การเสริมสร้างให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ในการด�ารงตน และการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน 
เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมนั้น จ�าเป็นต้องมีคุณธรรม
ส�าคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต 
และจิตอาสา อันจะน�าพาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสังคมไทย ให้สามารถพัฒนาคุณภาพคนในระดับ
จิตใจ ให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน ์
ส่วนตน ดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร  
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2520 ดังนี้

อ้างอิง

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ. แผนแม่บทส่ง
เสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564). 
(30 เมษายน 2562) สืบค้นจาก https://www.m-culture.
go . th /ya la /download/a r t i c le /a r t i c l e_ 
20180720153045.pdf

พายัพ พยอมยนต์ และสุรชัย คุ้มสิน. 2543. ประมวล
สาระชดุวชิาเศรษฐศาสตร์สิง่แวดล้อม (Environmental 
Economics). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช.

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2546. การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย. 
กรงุเทพฯ: ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ.

สริุชยั หวนัแก้ว และคณะ. 2545. การพฒันาท่ียัง่ยนืในกระแส
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 / 
เพจอจีนั / ศนูย์คณุธรรม / Manager Online / I-newsmedia  
/ BLT Bangkok / ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

(สช.) / กรงุเทพธุรกิจ / ช่อง ONE / แนวหน้า / คมชัดลกึ 
/ กรมสุขภาพจิต / CU Radio / วิกิพีเดีย / Voice TV / 
PPTVHD / กรมสรรพากร / ส�านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) / กรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม / Kapook / Thainetizen 
network / Salika / MCOT / Youtube / สสส.

“...การที่จะท�างานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น 

จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จ�าเป็นต้องอาศัยความสุจริต 

ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วย 

เพราะเหตุว่าความรู้นั้นเป็นเหมือนเครื่องยนต์ ที่ท�าให้ยวดยานเคลื่อนไปได้ประการเดียว 

ส่วนคุณธรรมดังกล่าวแล้ว เป็นเหมือนหนึ่งพวงมาลัย หรือหางเสือ 

ซึ่งเป็นปัจจัยที่น�าพาให้ยวดยานด�าเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี 

คือ ปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค์ 

ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อตน เพื่อส่วนรวมต่อไป 

ขอให้ทุกคนส�านึกไว้เป็นนิตย์ โดยตระหนักว่า การงาน สังคม และบ้านเมืองนั้น 

ถ้าขาดผู้มีความรู้เป็นผู้บริหารด�าเนินการ ย่อมเจริญก้าวหน้าไปได้โดยยาก 

แต่ถ้างานใด สังคมใด และบ้านเมืองใดก็ตาม 

ขาดบุคคลผู้มีคุณธรรมความสุจริตแล้ว จะด�ารงอยู่มิได้เลย...”
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ในสังคมไทย

ปรำกฏกำรณ์
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สถานการณ์ความรุนแรง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ศูนย์ภูมิอากาศ 
กองพัฒนาอตุนุยิมวทิยา กรมอตุนุยิมวทิยา ได้รายงาน
สถานการณ์ว่า พายุโซนร้อน “ปาบึก” ซึ่งมีแหล่ง
ก�าเนิดจากหย่อมความกดอากาศต�่า ก�าลังแรงบริเวณ
ทะเลจีนใต้ตอนล่าง ได้ทวีก�าลังแรงขึ้นเป็นพายุ
ดีเปรสชันเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากนั้นได้ทวี
ก�าลงัแรงขึน้เป็นพายโุซนร้อน “ปาบึก” ในช่วงบ่ายของ
วันท่ี 1 มกราคม 2562 โดยพายุนี้เคลื่อนตัวทาง 
ทิศตะวันตกเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง แล้วเคลื่อน
ขึ้นฝั่งบริเวณอ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เมื่อเวลา 12.45 น. เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562  
มีก�าลังแรงเป็นพายุโซนร้อน จากนั้นพายุนี้ได้เคลื่อน
ผ่านอ�าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ก่อนอ่อนก�าลังเป็นพายุ
ดีเปรสชันปกคลุมบริเวณอ�าเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
ในช่วงเช้าของวันที่ 5 มกราคม 2562 จากนั้นได้ 
เคล่ือนตวัลงสูท่ะเลอนัดามนั พร้อมทัง้อ่อนก�าลงัลงเป็น
หย่อมความกดอากาศต�่าก�าลังแรงในช่วงค�่าของ 
วันเดียวกัน แล้วปกคลุมอยู่บริเวณอันดามันตอนบน 
ในเวลาต่อมา

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงาน
สถานการณ์พายโุซนร้อนปาบกึ ตัง้แต่วนัที ่3–7 มกราคม  
2562 ซึ่งได้ส่งผลกระทบในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ รวม 
ทั้งสิ้น 23 จังหวัด จ�านวน 111 อ�าเภอ, 563 ต�าบล, 
3,769 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 
สุราษฎร์ธานี, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา, พัทลุง, 
ระนอง, ชุมพร, กระบี่, ยะลา, สตูล, ภูเก็ต, พังงา, ตรัง, 
เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, 
ระยอง, สมทุรสาคร, สมทุรสงคราม และสมทุรปราการ 
มีผู้เสียชีวิตจ�านวน 5 ราย (จังหวัดนครศรีธรรมราช  
3 ราย และจังหวัดปัตตานี 2 ราย) บาดเจ็บ 2 ราย 
(จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์) ประชาชนได้รบัความเดอืดร้อน 
จ�านวน 265,132 ครัวเรือน 883,572 คน บ้านเรือน
ได้รับความเสียหายทั้งหลัง 405 หลัง และบางส่วน 
53,008 หลัง

เฝาระวังสถานการณ

ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น

• สายการบินยกเลิกเท่ียวบิน เพื่อความ
ปลอดภัย ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
(กพท.) รายงานว่า จากกรณีพายุโซนร้อนปาบึก 
เคลื่อนตัวผ่านประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบให้มีการ
ยกเลิกเที่ยวบินที่ท�าการบิน ณ สนามบิน 3 แห่ง ได้แก่ 
สนามบินสมุย สนามบินสุราษฎร์ธานี และสนามบิน
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 – 6 มกราคม 2562 
จ�านวนท้ังสิ้น 144 เที่ยวบิน แบ่งออกเป็นเที่ยวบิน
ภายในประเทศ 123 เท่ียวบิน และเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศ 21 เที่ยวบิน

• เรือน�าเทีย่วไม่สามารถออกจากฝ่ัง ฝ่ังอ่าวไทย 
ยุติการเดินเรือ โดยบริษัทเรือโดยสารต่าง ๆ ประกาศ
งดเดินเรือเมื่อวันที่ 3 – 6 มกราคม 2562 เพราะหวั่น
ผลกระทบจากพายุปาบึก

• นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตติดิค้างอยู่บนเกาะ 
จ�านวน 324 คน และติดค้างอยู่บนเกาะ 2 แห่ง ได้แก่ 
เกาะราชาและเกาะพีพ ีต่อมาได้รบัความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที่พาเดินทางออกจากเกาะ

• มีการอพยพประชาชนในพ้ืนที่ 7 จังหวัด 
จ�านวน 31 อ�าเภอ 240 จุด รวมทั้งสิ้น 34,089 คน 
โดยกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลาง ร่วมกับหน่วยทหารช่วยผู ้ประสบภัย ระดม
เคร่ืองจักรกลด้านสาธารณภัย หนุนระบายน�้า เพ่ือ
คลี่คลายสถานการณ์

• แนวปะการังน�้าตื้นได้รับความเสียหาย พายุ
โซนร้อนปาบึกส่งผลกับทะเลไทย ระบบนิเวศท่ีได้รับ
ผลมากที่สุดคือ แนวปะการังน�้าตื้นแตกหัก เกิดอ่าว 
คลื่น ตะกอน และน�้าจืดไหลลงทะเล เกิดแพขยะ
จ�านวนมาก โดยเฉพาะขยะจ�าพวกพลาสติก

• พื้นที่ในภาคใต้ได้รับความเสียหาย ส่งผล
บรเิวณกว้าง เช่น จงัหวดันครศรธีรรมราช เกดิวาตภยั
ในพื้นที่ 6 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอปากพนัง, อ�าเภอเมือง
นครศรธีรรมราช, อ�าเภอหวัไทร, อ�าเภอขนอม, อ�าเภอ
สชิล และอ�าเภอท่าศาลา จังหวดัปัตตานเีกิดวาตภยัใน
พืน้ท่ี 1 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอยะหริง่ รวม 2 ต�าบล ได้แก่ 

ต�าบลแหลมโพธิ์ ต�าบลตะโละกาโปร์ และพื้นที่ใน 
จังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สงขลา, 
ชุมพร, ยะลา, พัทลุง และนราธิวาส

ระยะที่ 1 ก่อนเกิดภัย

• ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พทิกัษ์ สภากาชาดไทย ได้ประสานงานกบัจงัหวัดต่าง ๆ  
ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที โดยมีการจัดประชุมหารือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งประเมิน
สถานการณ์และส�ารองเครื่องอุปโภคบริโภค ยา และ
เวชภัณฑ์ เพื่อเตรียมพร้อมในการแจกจ่ายให้แก่ 
ผู้ประสบภัย

• ในภาคชุมชน เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ 
และช่วยเหลือผู ้ประสบภัยต�าบลกรุงชิง จังหวัด
นครศรธีรรมราช ได้มกีารเตรียมความพร้อม เพือ่ป้องกนั 
และช่วยเหลือแบบจัดการตนเอง เพราะเครือข่าย 
เฝ้าระวังฯ ได้รับการอบรมการกู้ชีพ การกู้ภัยต่าง ๆ  
รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้วิทยุสื่อสาร
แจ้งเหตุ การอ่านเครื่องวัดระดับน�้า รวมถึงการซ้อม
แผนอพยพ มกีารเตรยีมอาหารแห้ง น�า้ด่ืม ยารักษาโรค 
ส่ิงของจ�าเป็น และก�าหนดสถานที่ให้ชาวบ้านให้เป็น

เฝาระวังสถานการณ

กูชีพ
กูภัย

วัดระดับนํ้า
ซอมอพยพ

เตรียมชุดยาและ
ชุดอุปโภคบริโภค

ประชุมหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

อบรมการชวยเหลือ
ขณะเกิดภัย

อพยพประชาชน
ออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัย

มหันตภัยพำยุปำบึก
ซัดถล่มภำคใต้

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา พื้นที่ภาคใต้ได้รับความ 
เสียหายจาก “ปาบึก (PABUK)” พายุลูกแรกที่เข้ามา
ประเทศไทย เมือ่เดอืนมกราคม 2562 โดยเกดิจากพายุ
ดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ได้ทวีก�าลัง 

แรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน โดยความเร็วลมสูงสุดใกล้
ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ 
เคลื่อนตัวลงสู ่อ่าวไทย โดยมีผลกระทบต่อภาคใต้ 
เมื่อวันที่ 3 – 5 มกราคม 2562 ท�าให้บริเวณดังกล่าว

มีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
จนท�าให้ทางภาคใต้ของไทย ได้มกีารเฝ้าระวงัอันตราย
จากฝนตกหนักในครั้งนี้
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จิตอาสากับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย

สํารวจและประเมิน
ความตองการ

ลงพื้น
ที่ทําความสะอาด

ซอมแซมความเสียหาย
โรงเรียน สถานที่ราชการ

มอบของอุปโภคบริโภคเพิ่มเติม

นําผูประสบภัยกลับเขาพื้นที่

สรางบานหลังใหม
ใหกับผูประสบภัย

*สรุปจากวาตภัยพายุปาบึก

ลงขันสรางทาง
เขาออกหมูบานกันเอง

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
BBBB

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
BBBB

เฝาระวังสถานการณ

กูชีพ
กูภัย

วัดระดับนํ้า
ซอมอพยพ

เตรียมชุดยาและ
ชุดอุปโภคบริโภค

ประชุมหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

อบรมการชวยเหลือ
ขณะเกิดภัย

อพยพประชาชน
ออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัย

ศนูย์พักพิงชัว่คราว ในต�าบลกรงุชงิ จ�านวน 4 แห่ง ปัจจบุนัเครอืข่ายเฝ้าระวงัฯ มอีาสา
สมัครทั้งสิ้น จ�านวน 178 คน

ระยะที่ 2 ขณะเกิดภัย

• ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ลงพื้นที่
ส�ารวจประเมินความต้องการ เยี่ยมให้ก�าลังใจ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
ด้านต่าง ๆ ได้มอบชุดธารน�้าใจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประจวบคีรีขันธ์และ
พทัลงุ และส่งทมีกองอ�านวยการส่วนหน้าไปปฏบัิตหิน้าทีต่ัง้แต่วนัที ่5 มกราคม 2562 
อีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมทีมปฏิบัติงาน ได้แก่ หน่วยครัวเคลื่อนที่ หน่วยผลิต
น�า้สะอาด หน่วยเรอืท้องแบน และหน่วยแพทย์เคลือ่นที ่เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัได้
ทันที นอกจากนี้ยังมีการจัดส่งชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องนอน และชุดท�าความสะอาด 
พร้อมเครื่องนุ่งห่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ�านวน 10 ชุมชน

• นายกแพทยสภาได้มอบให้เลขาธกิารแพทยสภา จดัตัง้ “โครงการแพทย์อาสา
แพทยสภา ช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก ภาคใต้” ขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2562 
เป็นต้นไป โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และขอการสนับสนุน
จากมูลนิธิ ธรรมาภิบาลทางการแพทย์

• แพทย์อาสา แพทยสภา น�าทีมแพทย์อาสาลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ โดยทางโรงพยาบาลในพื้นที่ ต่างร่วมประเมินสถานการณ์ เพื่อเตรียมการช่วย
เหลอืได้อย่างทนัท่วงที โดยใช้รถ GMC ขนาดใหญ่ ร่วมกบัก�าลงัพลของทหารตัดต้นไม้
ขวางเส้นทาง น�าผู้ป่วยออกมาได้ และโรงพยาบาลต่าง ๆ  ในพื้นที่ ได้ร่วมกันปรับพื้นที่
เป็นศูนย์อพยพชั่วคราว โดยรับผู้ป่วยติดเตียงเข้ามาพักในโรงพยาบาลเพื่อดูแล

ระยะที่ 3 หลังเกิดภัย

• ส�านักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้มอบหมายให้ทีมอ�านวยการ 
ส่วนหน้า และสถานกีาชาด ท่ี 12 ด�าเนนิการส�ารวจ และประเมนิความต้องการในพ้ืนที่ 
โดยแผนการด�าเนินงานระยะฟื้นฟูในเบื้องต้น ได้แก่ การซ่อม และสร้างบ้านหลังใหม่

• หจก. สงิห์อรฉตัร และเครอืข่ายนกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช 
ลงพื้นที่ท�าความสะอาดบ้านเรือน และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัย

• เจ้าหน้าทีต่�ารวจและจติอาสา จงัหวดัภเูกต็ ประจวบครีขีนัธ์ นครศรธีรรมราช 
นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี ร่วมกันท�าความสะอาดหลังสถานการณ์พายุปาบึก

• เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยต�าบลกรุงชิง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ร่วมกันลงขันซ่อมถนนทางเข้าออกหมู่บ้าน

จิตอาสาที่เกิดขึ้น
กอนเกิดภัย

เฝาระวังสถานการณ

กูชีพ
กูภัย
วัดระดับนํ้า
ซอมอพยพประชุมหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

เตรียมชุดยาและ
ชุดอุปโภคบริโภค

อบรมการชวยเหลือ
ขณะเกิดภัย

*สรุปจากวาตภัยพายุปาบึก

อพยพประชาชน
ออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัย

จิตอาสาที่เกิดขึ้น
ขณะเกิดภัย

สงรถบรรทุก/รถโฟรวีล
อํานวยการตอการปฏิบัติ
งานจิตอาสา

อพยพประชาชน
ออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัย

การประสานงาน
ระหวางอาสาในพื้นที่
และนอกพื้นที่ เพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัย

นําผูประสบภัยที่
ไดรับบาดเจ็บสง

โรงพยาบาลใกลเคียง

โรงพยาบาลในพื้นที่
เปลี่ยนเปนศูนยอพยพ

ชั่วคราวมอบชุดยาและชุดอุปโภคบริโภค

ครัวเคลื่อนที่
ผลิิตนํ้าสะอาด
เรือทองแบน

แพทยเคลื่อนที่

เตรียมความพรอม
ปฏิบัติงาน

ลงพื้นที่
สํารวจความตองการ

จัดรถเคลื่อนที่รักษา
สัญญาณคลื่นโทรศัพท*สรุปจากวาตภัยพายุปาบึก

จิตอาสาที่เกิดขึ้น
หลังเกิดภัย

สํารวจและประเมิน
ความตองการ

ลงพื้น
ที่ทําความสะอาด

ซอมแซมความเสียหาย
โรงเรียน สถานที่ราชการ

มอบของอุปโภคบริโภคเพิ่มเติม

นําผูประสบภัยกลับเขาพื้นที่

สรางบานหลังใหม
ใหกับผูประสบภัย

*สรุปจากวาตภัยพายุปาบึก

ลงขันสรางทาง
เขาออกหมูบานกันเอง

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
BBBB

$$$
$$$

$$$
$$$

$$$
BBBB

อ้างอิง

ผบ.ตร.สัง่ระดม “จิตอาสาภัยพบิติั” ก�าหนด 3 แผนรบัมอื ตชด.ยกพลสู ้“ปาบกึ” พร้อมช่วยปชช. 
(3 มกราคม 2562). มติชนออนไลน์. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/crime/
news_1301272

จติอาสาร่วมพฒันาคนืความสวยงาม “หาดหวัหนิ” หลงัพายปุาบกึสงบ. (7 มกราคม 2562). ประ
จวบโพสต์นิวส์. สืบค้นจาก http://www.prachuppostnews.com/archives/6874

นทท.แห่กลบัเทีย่วภเูกต็ หลังปาบกึพดัผ่าน ด้านจติอาสาเรง่ท�าความสะอาด. (6 มกราคม 2562). 
ไทยรัฐ. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/content/1462986

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อเตรียมน�าไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึก. (9 มกราคม 2562). ช่อง 7 HD. สืบค้นจาก 
https://news.ch7.com/detail/320583
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รัฐ-เอกชน-ชุมชน ผนึกพลังสร้างความร่วมมือ

ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน

ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ลงพื้นที่ส�ารวจ 
ประเมินความต้องการ เยี่ยมให้ก�าลังใจ  
มอบชุดธารน�า้ใจ ชดุเคร่ืองครวั ชดุเครือ่งนอน 
ชุดท�าความสะอาด ชุดเคร่ืองเขียน ชุดสุข
อนามยั ฯลฯ รวมทัง้จัดกจิกรรม Big Cleaning 
Day ในพื้นที่ประสบภัย

ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ AIS, True, Dtac 
ได ้จัดเตรียมพร ้อมรถโมบายล์เคลื่อนที่  
เจ ้าหน้าที่  ทีมงานวิศวกร ลงพื้นที่ดูแล
สัญญาณและสถานีฐานในเขตภาคใต  ้
ในสถานการณ์พายุปาบึกเพื่อช ่วยเหลือ
ประชาชนอย่างใกล้ชิด

ชาวบ้านต�าบลกรุงชิง ระดมเงินกันเองซ่อม
สะพานเข้าหมู่บ้านหลังพายุปาบึกถล่มพัง 
โดยจ้างรถแบคโฮซ่อมแซมถนนเข้าออก
หมู่บ้านให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อจะได้รับส่ง
สินค้าด้านการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน 
ที่ก�าลังออกผลผลิต

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
( ธ อส . )  แ ละบร รษั ทประ กันสิ น เ ชื่ อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ออก
มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าธนาคาร 
ที่จะได้รับผลกระทบในพื้นที่ประสบภัย

เครือข่ายทรัพยากรชายแดนใต้จากพ้ืนที่
จงัหวดัปัตตาน ีมกีารจดักลุม่เฝ้าระวงัภยัพิบติั
ร่วมวางแผนและแจ้งข่าวสาร และชาวบ้าน
เตรียมพร้อมสิ่งต่าง ๆ ในการดูแลตนเอง 
อย่างดี โดยไม่รอหรือร้องขอจากหน่วยงาน
ราชการเพียงอย่างเดียว

คุณธรรมที่เกิดขึ้น

• ความมีน�า้ใจ ช่วยเหลือดแูลกนั ลกัษณะเด่น
ที่ชัดเจนของคนไทย ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับภัย
พิบัติ “พายุปาบึก” คือ ความมีน�้าใจ และช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม รวมทัง้ชมุชนทีเ่ตรยีมแผนการรบัมอื
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซ่ึงได้สะท้อนถึงการวางแผน
เตรียมรับมือด้วยกระบวนการพึ่งพาตนเอง

• การมีจิตสาธารณะ ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาท่ี
เกิดขึ้น โดยการระดมความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
หลายภาคส่วน มกีารลงพ้ืนทีส่�ารวจ ก�าหนดจดุเสีย่งภัย 
ประเมินความต้องการ มีการระดมอาสาสมัครเข้าไป
ช่วยเหลอืและด�าเนนิกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การดแูลด้าน
ความปลอดภยั การจัดการด้านอาหาร การมอบสิง่ของ
อุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย การดูแลผู้ประสบภัย 
ในศูนย์พักพิง การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่ง 
จิตอาสาที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต้องสละ
ทั้งความคิด ก�าลังกาย ก�าลังทุนทรัพย์ เพื่อให้ความ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่

เพกิเฉยกบัสถานการณ์ท่ีเกดิขึน้ ยกตวัอย่าง เหตกุารณ์
โรงพยาบาลทหารที่ใช้รถ GMC ขนาดใหญ่ ร่วมกับ
ก�าลงัพลทหารตดัต้นไม้ทีก่ดีขวางเส้นทางถนน เพือ่น�า
ผู้ป่วยออกมาได้ 

• การระดมความช่วยเหลือจากสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยการระดมทุนจากหน่วยงานหลายแห่ง  
ทั้งทรัพยากรต่าง ๆ และการระดมทุนช่วยเหลือ 
จากองค์กรต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ ่านสื่อสังคมออนไลน์ ท�าให้เกิด 
การช่วยเหลือจากหลายภาคส่วน เช่น ผู้ประกอบการ
รายหนึ่งเมื่อได้ทราบข่าวแล้ว จึงได้จัดเตรียมเสบียง
อาหารลงพื้นที่ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย เป็นต้น

การรบัมอืภยัพบัิติจากการเข้ามาเยอืนของพายุ
โซนร้อนปาบึกของประเทศไทย เป็นที่จับตามองไป 
ทัว่โลก เนือ่งจากเป็นพายทุีม่คีวามรนุแรงในรอบหลาย
สิบปี แต่ภายใต้ความเสียหาย การขาดแคลนอาหาร
และสิ่งของ รวมทั้งซากปรักหักพัง แต่ท่ัวโลกกลับได้
พบกับ “การยึดโยงของจิตอาสา ในการท�าความดี” 

ช่วยเหลือเกื้อกูลในทุกส่วนของสังคม ที่ไม่มีกรอบ 
ทั้งด้านสังคม ชนชั้น หรือศาสนา ท่ีมีต้ังแต่พระสงฆ์ 
ผู้น�าศาสนา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน 
ห้างร้านและประชาชนทั่วไป ทั้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
และนอกพื้นที่ ต ่างหลั่งไหลเข้ามาหยิบยื่นความ 
ช่วยเหลือ ฟื ้นฟูชุมชน ชายหาด ท�าความสะอาด
โรงเรียน ซ่อมแซมบ้านเรือน และอุปกรณ์ท�ามาหากิน
ให้สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

อาจกล่าวได้ว่า นอกจากประเทศไทยจะได้รับ
บทเรยีนในการจดัการกบัภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้แล้ว ยงัเกดิ
ปรากฏการณ์เครือข่ายจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน และได้แตกหน่อคุณธรรม ด้วยการส่งต่อ
ความดีให ้กับคนในสังคม เป ็นส ่วนหนึ่งในหน้า
ประวติัศาสตร์ของประเทศไทย ท�าให้เกดิคณุค่าส�าคญั
ในการสร้างทุนทางสังคมให้กับประเทศไทย และเป็น
ฐานทีม่ัน่ส�าคญัในการสร้างสงัคมคณุธรรมอย่างแท้จรงิ
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น�้าใจไทย จิตอาสาเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบวาตภัย
พายุปาบกึอย่างต่อเน่ือง. (6 มกราคม 2562). Sanook. สบืค้น
จาก https://www.sanook.com/news/7634118/

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

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

ปาบึก (Pabuk) พายุหมุนเขตร้อนข้ามปี. (4 มกราคม 2562). 
Greenpeace. สบืค้นจาก https://www.greenpeace.org/
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พายุปาบึก: รู้อะไรแล้วบ้างเกี่ยวกับพายุนอกฤดูมรสุมรุนแรง
ที่สุดพัดถล่มอ่าวไทย. (4 มกราคม 2562). BBC. สืบค้นจาก 
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สรุป “ปาบึก” ถล่ม ท�าสายการบินต้องยกเลิก 144 ไฟล์ท. 
(14 มกราคม 2562). The Bangkok Insight. สืบค้นจาก 
https://www.thebangkokinsight.com/88589/
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3 ราย. (5 มกราคม 2562). โพสต์ทูเดย์. สืบค้นจาก https://
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จิตอำสำกู้วิกฤต
PM 2.5ฝุ่นพิษ

เมื่อกรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับปัญหา 
ฝุ ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ปกคลุม 
ทั่วท้องฟ้าเป็นหมอกหนาทึบ เมื่อช่วงต้นปี 2562  
ซึ่งฝุ่นละอองนั้นกลับมีค่าเกินมาตรฐาน ก่อให้เกิดผล
สะเทือนต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะการตระหนักถึง
ผลกระทบด้านสุขภาพ ที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ 
ในวงกว้าง แต่หากย้อนกลับไปในช่วงสิบปีที่ผ่านมา 
ปัญหามลพิษทางอากาศไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทย 
หากแต่คุ้นชินในชื่อของปัญหาหมอกควัน ท่ีเกิดข้ึน 
เป็นปัญหาส�าคัญของภาคเหนือในช่วงหน้าแล้ง  
จากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และปัญหาไฟป่า 
ทั้งที่เกิดจากประเทศไทยเอง และจากการพัดพา 
มาจากประเทศเพื่อนบ้าน

แม้มีขนาดเล็ก แต่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ

แม้จะเป็นฝุ ่นละอองท่ีมีขนาดเล็ก แต่กลับ 
ส่งผลกระทบด้านสุขภาพในระดับที่เป็นอันตราย 
ต่อร่างกาย โดยเมือ่เข้าสูร่่างกายทางโพรงจมกูแล้ว จะ
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและระบบเส้นเลือด ท�าให้
เกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง  
โรคปอดอดุกัน้เร้ือรัง โรคหัวใจขาดเลอืด โรคมะเรง็ปอด 
โรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบหายใจส่วนล่าง ฯลฯ 
องค์การอนามยัโลก (WHO) ก�าหนดให้ PM 2.5 จดัอยู่
ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ตั้งแต่ปี 2556 อีกท้ัง 
ยังเป็นสาเหตุให้ 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิต 
ก่อนวัยอันควร สอดคล้องกับรายงานของธนาคารโลก 
(World Bank) ที่ระบุจ�านวนผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ในประเทศไทยจากมลพษิในอากาศทีม่มีากถงึ 50,000 
ราย โดยส่งผลกระทบในวงกว้างทางเศรษฐกิจ ทั้งใน
มิติของค่าใช้จ่ายในการรักษา และการสูญเสียคน 
ในวัยท�างาน

สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น

สาเหตุส�าคัญของการเกิดหมอกควันและ 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยาน
พาหนะ การเผาวสัดกุารเกษตร ไฟป่า และกระบวนการ
อุตสาหกรรม ซึ่ งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ 
เมืองใหญ่ที่มีการจราจรติดขัด ย่อมเป็นไปได้ยากที่จะ
หลีกเลี่ยงผลกระทบ และยากต่อการแก้ไขปัญหา แม้
ในปัจจบัุน หน่วยงานภาครฐัทีเ่ก่ียวข้องจะมกีารด�าเนนิ
งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งการฉีดน�้า การแจก
หน้ากาก N95 การจดัท�าสือ่รณรงค์ในการสือ่สารสงัคม 
การท�าความเข้าใจเรื่องฝุ่นขนาดเล็ก การปฏิบัติตน 
เมื่อต้องอยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่ง และให้ข้อมลูข่าวสารทีส่�าคญั
ต่าง ๆ ต่อประชาชน แม้เหตุการณ์ฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว
ในเขตกรงุเทพมหานครจะลดลง แต่ในช่วงปลายเดอืน
มีนาคม - ต้นเมษายน 2562 ที่ผ่านมา พื้นที่ทาง 
ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
เชียงราย พะเยา ล�าปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก 
แพร่ และน่าน กลับประสบกับปัญหาฝุ่นละออง 
ขนาดจิว๋ เกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร 
ถึง 400 – 600 ไมโครกรัม ท�าให้ติดอันดับมลพิษทาง
อากาศในระดับโลก ยิ่งประกอบกับภูมิประเทศของ
ภาคเหนอื ทีม่เีทอืกเขาล้อมรอบบรเิวณ เช่น เทอืกเขา
แดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาผีปันน�้า ฯลฯ 
ส่งผลให้กลายเป็นแอ่งกระทะของฝุ ่นละอองและ 
หมอกควัน ท�าให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของ
ภาคเหนอื โดยสาเหตสุ่วนหนึง่ท่ีส�าคญัมาจาก การขาด
วนิยัในการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว และเก็บของป่า 
ท�าให้เกิดไฟป่า

จิตอาสาร่วมใจ ป้องกันฝุ่น PM 2.5

จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้เกิด
กระแสความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ในการลด
ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้น ด้วยการ
จดักิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ  ทีล่ดการก่อให้เกดิมลพษิทาง
อากาศ และหาวิธีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในการป้องกัน
ฝุ ่นที่จะส่งผลกระทบด้านสุขภาพ จนกลายเป็น  
“ปรากฏการณ์รวมพลังของจิตอาสา” ที่ต้องการเป็น
ส่วนหนึ่งไม ่มากก็น ้อย ตามก�าลังของตนในการ 
ช่วยเหลือเกื้อกูล รวมถึงให้ก�าลังใจผู้อื่น ดังนี้ 

• องค์กรต่าง ๆ  ร่วมระดมแจกหน้ากากกนัฝุน่
ละออง โดยหน้ากาก N95 ได้กลายเป็นอุปกรณ์ส�าคญั
ในการต่อสู้กับฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว การออกจากบ้าน
โดยปราศจากเครื่องป้องกันย่อมน�ามาสู ่อันตราย 
ต่อสุขภาพในระยะยาวที่อาจส่งผลในอีกหลายปี  
หน่วยงาน องค์กร หรือแม้กระทัง่ผูม้จิีตอาสา ต่างระดม
ก�าลังทรัพย์ และก�าลังคน ร่วมกันแจกหน้ากาก N95 
ตามสถานทีต่่าง ๆ  เพือ่ลดผลกระทบด้านสขุภาพให้กบั
คนกรุง และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหน้ากากด้วย 
อาทิ ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ เทสโก้ โลตัส ได้แจก
หน้ากากจ�านวน 20,000 ชิน้ รวมถึงมผู้ีทีโ่พสต์ข้อความ
ในโลกออนไลน์รับบริจาคหน้ากากอนามัย และได้ 
แจกจ่ายไปแล้วจ�านวนกว่า 300 ชิ้น
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จิตอาสา
PM 2.5
ร ว ม ล ด ฝุ น

ศาลเจาทั่วประเทศ
ติดปาย “งดจุดธูป”

กลุมอาสาดับไฟปาจิตอาสาสงอาหาร และ
อุปกรณใหอาสาดับไฟปา

ผูผลิตและนําเขารถยนต
จัดทํามาตรฐานเครื่องยนต
ลดปริมาณฝุน

มีการสอนทํา
เครื่องฟอกอากาศ
แบบ DIY ดวยตนเอง

รณรงคไมจุดไฟเผาไร
ชวงเปลี่ยนการปลูกพืช

สถานศึกษา ภาคเอกชน 
จัดอบรมทําหนากากกรองอากาศ

ธุรกิจอสังหาฯ รวมกัน
ฉีดนํ้าจากอาคารสูง
เพื่อลดฝุนละออง
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• ศาลเจ้าทัว่ประเทศ ร่วมใจตดิป้าย “งดจดุธูป 
และเผากระดาษ” ซึ่งการจุดธูปนั้นถือเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่ก่อให้เกิดควันและฝุ่นละออง แม้อาจจะไม่ได้มี
ขนาดเลก็เท่า PM 2.5 แต่พบว่าศาลเจ้าต่าง ๆ  ได้ร่วมกนั 
ติดป้ายรณรงค์ การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยไม่จุดธูป 
และเผากระดาษ เพ่ือเป็นการลดมลพิษทางอากาศ 
อีกทางหนึ่ง

• สถานศึกษาจัดอบรมท�าหน้ากากฟรี โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ได้จัดอบรม
การผลิตหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย แต่ให้ประสิทธิภาพดี และใกล้เคียงกับ
หน้ากากแบบ N95 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ในยุค
การขาดแคลนหน้ากาก N95 ที่ปกติร้านค้าโดยทั่วไป 
คงไม่ได้มีการสั่งมาเก็บไว้ ท�าให้เกิดการขาดแคลน  
รวมถึงอาจมีราคาสูงเกินปกติ ในฐานะหน่วยงาน 
ด้านวิชาการ ที่มีองค์ความรู้ ก็ได้มีการน�าองค์ความรู้
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้เป็น
อย่างดี เพื่อทดแทนหน้ากาก N95 ที่ขาดแคลนและมี
ราคาแพง

นอกจากนี ้ยงัมหีน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ  
ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ลดปัญหาหมอกควัน 
และก�าหนดเป็นนโยบายในการด�าเนนิงาน ดงัตวัอย่าง
ต่อไปนี้

• ภาคอสังหาริมทรัพย์จัดโครงการ “ฉีดน�้า
จากอาคารสูง” โดยจ�านวนกว่า 150 โครงการ ร่วมใจ
กันฉีดน�้าเพื่อลดปริมาณฝุ ่นละอองในอากาศ โดย

เป็นการฉีดละอองน�้าจากบริเวณดาดฟ้าของอาคารสูง
ต่าง ๆ  ทัว่กรงุ ในช่วงเวลาทีม่สีภาพอากาศปิด และการ
จราจรหนาแน่น นอกจากนั้นในกระบวนการก่อสร้าง
ยงัมกีารก�าหนด “แนวทางการก่อสร้างสเีขยีว” (Green 
Construction Process Standard) โดยเริ่มตั้งแต่ 
การลดปริมาณฝุน่ละอองในการก่อสร้าง การลดจ�านวน
เทีย่วการขนส่งวสัดกุ่อสร้าง และการตรวจสอบปรมิาณ
ฝุ่นในบริเวณโครงการไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน

• ผู้ผลิตและน�าเข้ารถยนต์ ลงนาม MOU  
“ยกระดับมาตรฐานลดมลพิษจากเครื่องยนต์” โดย
บริษัทจ�านวน 12 แบรนด์ ได้ร่วมกันลงนามประกาศ
เจตนารมณ์ยกระดับมาตรฐานการระบายสารมลพิษ
จากเครื่องยนต์ ให้เทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 ภายในปี 
2564 และยูโร 6 ในปี 2565 เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก และได้มีการก�าหนดให้ส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ส�านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ด�าเนินงานร่วมกัน  
เพือ่ยกระดบัการผลติรถยนต์ในประเทศและการน�าเข้า
รถยนต์ ให้เป็นมาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 ที่ช่วยลด
การปล่อยฝุน่ละอองทีเ่ป็นพษิลงถงึ 80% จากปัจจบุนั

• โครงการศกึษาทดลอง “มอส ดกัจบัฝุน่ PM 
2.5” เป็นโครงการจากสถาบันไทยใส่ใจเพือ่สังคม ร่วม
กับนักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเช่ียวชาญ 
ด�าเนินงานโครงการ “สกาย การ์เด้น” (Sky Garden) 
ซึง่เป็นการน�าพชื “มอส” มาศกึษาทดลองเพือ่ทดสอบ
ว ่าสามารถดักจับฝุ ่น  PM2.5 ในอากาศได ้มี
ประสิทธิภาพแค่ไหน โดยโครงการนี้ต้องการเห็น
ประชาชนอยู่ในพื้นที่สาธารณะได้อย่างปลอดภัย  
โดยไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น 
เนื่องจากมีตัวกรองจากธรรมชาติคอยช่วยดักจับฝุ่น
ละอองในอากาศ เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 
แม้ว่าจะเป็นช่วงของการทดลอง แต่หากประสบ 
ความส�าเร็จก็จะเป็นส่วนส�าคัญในการแก้ไขปัญหา 
ในระยะยาวต่อไป

จากมุมหนึ่งของการเกิดขึ้นของปัญหาฝุ ่น
ละอองขนาดจิ๋ว ท�าให้ทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งพื้นที ่
ทีเ่กดิปัญหา พืน้ทีเ่สีย่ง และประชาชนในสถานทีต่่าง ๆ  

ในประเทศเกิดความตระหนักต่อปัญหาส่วนรวม 
ที่ใกล้ตัว เกิดความห่วงใยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
เกิดความรู้สึกร่วมในการจัดการปัญหา จากปัญหาที่ 
ไม่ค่อยได้รับความใส่ใจของผู ้คนในสังคม หากแต ่
เมื่อเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลและสังคม 
โดยรวมขึ้น การรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาครั้งใหญ่ก็
เกดิขึน้และแปรเปลีย่นกลายเป็นพลงัจิตอาสา ทีก่่อให้
เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  
ซึ่งจ�าเป็นต้องเกิดการด�าเนินการทั้งในระดับบุคคล  
ครัวเรือน และสังคมโดยรวม ในการลดกิจกรรมท่ี 
ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และหมอกควันต่าง ๆ ในระดับที่
เหมาะสม ในขณะที่ภาครัฐจ�าเป็นต้องออกนโยบาย
สาธารณะ และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
ทั้งการป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบจากปัญหา
ฝุ ่นละอองขนาดเล็ก ร ่วมกับพลังจิตอาสาจาก
ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม 

แม้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว จะเป็นปัญหาที่มี
ความรุนแรงมากในช่วงเวลาที่สภาพอากาศปิด หรือ
ความกดอากาศสูง เมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนไป 
ในทางที่ดีข้ึน ปัญหาที่เกิดข้ึนก็เบาบางลง แน่นอนว่า
ผู้คนในสังคมไทยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ทีม่กีารจราจร
หนาแน่น จ�าต้องประสบกับปัญหาอกีหลายครัง้ ดงันัน้
การเตรียมความพร้อมในการรับมือจึงเป็นเรื่องส�าคัญ 
อีกทั้งต้องสร้างจิตส�านึกและความรับผิดชอบของคน 
ในประเทศไทย อันเป็นส่ิงจ�าเป็นในการต่อสู้กับวิกฤต
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
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PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ กับวิกฤตสุขภาพที่
คนไทยจะต้องแลก. (26 มกราคม 2562). The Standard. 
สืบค้นจาก https://thestandard.co/pm-2-5-environ-
mental-nano-pollutants/

มทร.พระนคร ชวนท�าหน้ากากกนัฝุน่พษิฟรี. (16 มกราคม 
2562). เดลินิวส์. สืบค้นจาก https://www.dailynews.
co.th/education/688158

ศาลเจ้าไต้ฮงกง ป่อเต็กตึ๊ง ประกาศของดจุดธูป-เผากระดาษ
ทอง ลดปัญหาฝุ่น PM2.5. (23 มกราคม 2562). ข่าวสด. 
สบืค้นจาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/
news_2124405 

รวมจุดแจก “หน้ากาก N95” คนไทยช่วยเหลือกัน มีแจก
ทีไ่หนบ้าง?. (17 มกราคม 2562). ไทยรฐั. สืบค้นจาก https://
www.thairath.co.th/content/1471341

12 ค่ายรถยนต์ร่วมหยุดวิกฤติมลพิษ. (12 มีนาคม 2562). 
ไทยรัฐ. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/ 
content/1517000

เริ่มแล้ว! ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 150 โครงการ 
ฉีดน�้าจากอาคารสูง ลดฝุ่น PM2.5. (23 มกราคม 2562). 
Line Today. สืบค้นจาก https://today.line.me/th/
pc/article/เริ่มแล้ว+ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
+150+โครงการ+ฉดีน�า้จากอาคารสงู+ลดฝุน่+PM+2+5-
ok5qO5

นวัตกรรมธรรมชาติ “มอส” ดักจับฝุ่น หวังช่วยแก้ปัญหา 
PM2.5 ระยะยาว. (22 กุมภาพันธ์ 2562). ไทยรัฐ. สืบค้น
จาก https://www.thairath.co.th/content/1502605

13



ขยะล้นเมือง
ป ัญหาส�าคัญที่ประเทศไทยต ้องแบกรับ 

ไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศในช่วง 6 ทศวรรษ 
ที่ผ่านมา คือ “การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ” ทั้งจาก
การเพ่ิมขึ้นของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นให้เกิดการบริโภคอย่างมหาศาล 
รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม ท�าให้ 
ขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น น�ามาสู่ปัญหาด้าน 
การจัดการ และก�าจัดอย่างถูกวิธี

สถานการณ์ขยะในประเทศไทย

จากการสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศ 
ไทยเมื่อปี 2561 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีขยะ
มูลฝอย เกิดขึ้นประมาณ 27.82 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2560 

- ร้อยละ 1.64 ถูกคัดแยก และน�ากลับไปใช้
ประโยชน์ 9.58 ล้านตัน 

- ร้อยละ 34 ถกูน�าไปก�าจดัอย่างถูกต้อง 10.88 
ล้านตัน 

- ร้อยละ 39 ก�าจัดไม่ถูกต้อง 7.36 ล้านตัน
ทั้งนี้ข้อมูลที่น่าสนใจ คือ จ�านวนขยะมูลฝอย

ที่เกิดขึ้นจะเป็นขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน 
และมีการน�ากลับมาใช้ใหม่เพียง 0.5 ล้านตัน 
นอกจากนั้นยังพบว่า ของเสียอันตรายจากชุมชน  
เกิดขึ้น 638,000 ตัน 

- ร้อยละ 65 เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และขยะอิเล็กทรอนิกส์จ�านวนถึง 414,600 ตัน

- ร้อยละ 35 เป็นขยะอนัตรายประเภทอืน่ ๆ  เช่น 
แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋อง 
สเปรย์ 223,400 ตนั ในจ�านวนนีไ้ด้รบัการจดัการอย่าง
ถูกต้องเพียงร้อยละ 13 หรือประมาณ 83,600 ตัน 

• ประเทศไทยยังไม่มีกฎระเบียบท่ีจะคัดแยก 
ของเสยีอนัตรายออกจากขยะทัว่ไป และไม่มกีฎหมาย
ในการก�ากับดูแลให้ผู้ผลิตหรือภาคเอกชนรับผิดชอบ
ในการจดัการซากผลิตภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

• สัตว์ทะเลพิการและตายจากขยะพลาสติก 
เช่น กรณีที่สัตวแพทย์ประจ�าศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ผ่าชันสูตรซากเต่าตนุพบว่า มีขยะในท้องสะสมอยู่
เป็นจ�านวนมากท�าให้อุดตันระบบทางเดินอาหาร 
จนตาย และกรณีวาฬน�าร่องครีบสัน้ท่ีเกยตืน้บรเิวณ
คลองนาทับ จังหวัดสงขลา มีขยะในท้อง 85 ชิ้น  
น�้าหนัก 8 กิโลกรัม

กระบวนการมส่ีวนร่วมต่อการจดัการขยะ 

• ภาครัฐ กับนโยบาย “จัดการสิ่งแวดล้อม”
ภาครัฐได้มีการก�าหนดภาระและหน้าที่ในการ

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการรวบรวมโดยรถ
ขนขยะ เพือ่น�าไปคดัแยกขยะประเภทต่าง ๆ  เช่น ขยะ
ที่น�ากลับมาใช้ใหม่ ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย ฯลฯ 
ตามวธิกีารของแต่ละหน่วยงานท้องถิน่นัน้ ๆ  แต่พบว่า 
ยังคงประสบปัญหาในกระบวนการจัดการ ทั้งพื้นที่
รองรับ การก�าจัดที่เหมาะสม หรือแม้กระทั่งข้อจ�ากัด
ด้านงบประมาณ

นอกจากหน่วยงานท้องถิน่ทีม่บีทบาทส�าคญัแล้ว 
ในระดบันโยบายมหีน่วยงานหลกัในการด�าเนนิงาน ดงันี้

 

1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ในการเสนอนโยบาย แผนงาน ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอย 
และด�าเนินโครงการ “ท�าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่ง
แวดล้อม” เพือ่ลดและคดัแยกขยะในหน่วยงานภาครฐั 
ตามมติ ครม. ในปี 2561

2) กระทรวงมหาดไทย โดยมีอ�านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่ม
เติม พ.ศ. 2560

3) กระทรวงสาธารณสุข โดยการก�าหนดกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเช้ือ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

นอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น 
ยังมีกฎหมายและนโยบายภาครัฐที่เก่ียวข้องอีก เช่น 
พรบ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 
แผนแม่บทการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ 
และแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ รวมถึงการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนใน
อนาคต ที่มีการจัดท�า Roadmap การจัดการขยะ
พลาสติก (พ.ศ. 2562 – 2570) โดยให้ลด เลิกใช้
พลาสติก 7 ชนิด ภายในปี 2565 ได้แก่ พลาสติกหุ้ม
ฝาขวดน�้าดื่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมสาร 
ประเภทอ็อกโซ่ ไมโครบีดจากพลาสติก ถุงพลาสติก 
หหูิว้อย่างหนา กล่องโฟมบรรจอุาหาร แก้วน�า้พลาสติก 
และหลอดพลาสตกิ (แบบใช้ครัง้เดยีว) นอกจากนัน้ ยงั
มีมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขสถานที่ก�าจัดขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสบ
ปัญหาการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง การเข้มงวดในการ
ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายในการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่น�าเข้าจากต่าง
ประเทศ

 ”“
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ภาคเอกชน

บรษิทัต่าง ๆ  ร้านสะดวกซ้ือ และห้างสรรรพสนิค้า 
พร้อมใจกัน “งด” ให้บริการถุงพลาสติก และพร้อม
รณรงค์ให้ประชาชนพกถุงผ้าหรือตะกร้าไปใส่สินค้า
ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะ
ถุงพลาสติก เช่น แคมเปญ “ลดวันละถุง คุณท�าได้” 
เป็นโครงการทีจ่ะน�าเงินทีไ่ด้จากการทีล่กูค้าปฏเิสธรบั
ถุงพลาสติก เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคน�าไปสมทบทุน 
ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ 
รวม 77 แห่ง อีกทั้งในปัจจุบันยังมีธุรกิจเพื่อสังคม 
ที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างร้านแบบ “บัลค์สโตร์” 
(Bulkstore) หรือ ร้าน “เติมผลิตภัณฑ์” หรือ ร้านที่
ลูกค้าต้องน�าบรรจุภัณฑ์มาเองเพื่อลดขยะบนโลก  
ตามแนวคิด Zero Waste หรือ ไร้ขยะเกิดขึ้น อาทิ 
ร้าน Refill Station (ปั๊มน�้ายา) ร้าน Zero Moment 
: Refillery ร้าน Foolfill Zero Waste Refill Corner 
ร้าน Free Bird Café เป็นต้น

ภาคประชาสังคม และประชาชน 

• กลุ่มจัดการขยะ Trash Hero Thailand 
เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่สร้างจิตส�านึก ความ
ตระหนักรู้ แรงบันดาลใจ และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะเรือ่งขยะ ให้สาธารณชนเกดิจติส�านกึในการ
รกัษาความสะอาดให้กบัพืน้ทีส่าธารณะ ได้ท�ากจิกรรม
เก็บขยะอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึง
ปัจจุบัน

• เว็บไซต์ Change.org หรือเว็บไซต์รณรงค์
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม ได้มีผู้ตั้งแคมเปญ
ขอเรียกร้องให้ธุรกิจห้างร้านรายใหญ่เลิกการแจกถุง
พลาสติกใช้ครั้งเดียว หากลูกค้าต้องการถุงก็ให้คิดเงิน
ค่าถุงในราคาที่เหมาะสม

• กิจกรรมท้าเก็บขยะในโซเชียลมีเดีย (Viral) 
โดยมีการก�าหนดแฮชแท็ก #trashtag #Basura 
Challenge / #CleanupChallenge หรอื #Challenge 
forChange ท�าให้ประชาชนชาวไทยท่ีรับทราบถึง
กระแสแคมเปญนี้ ได้ลงมือเก็บขยะพร้อมถ่ายภาพ
พื้นที่ก่อนและหลังเก็บขยะ โดยสิ่งที่ท�าให้ Viral นี้
ประสบความส�าเร็จคือการกระตุ ้นให้ท�าความดี  
มีความสนุกในการแข่งขัน ซึ่งเป็นการร่วมสร้าง
จิตส�านึกในการช ่วยกันเก็บขยะ ใช ้ของจนเต็ม
ประสทิธภิาพหรอืน�ากลับมาใช้ใหม่ จะเป็นการแบ่งเบา
ภาระการย่อยสลายตามธรรมชาติที่โลกต้องแบกรับ 
และลดเงินที่ใช้ก�าจัดขยะในแต่ละปี

โรงเรยีนรุง่อรณุ กบัการจดัการขยะให้เหลอืศนูย์

โรงเรยีนรุง่อรณุ ด�าเนนิการโครงการ “ของเสยี
เหลือศูนย์ Zero Waste” โดยร่วมกับครู บุคลากร 
ในโรงเรียน กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้ปกครอง และชุมชน
ใกล้เคียง ในการก้าวไปสู่จุดหมายในการท�าให้ “ของ
เสียเหลือศูนย์” ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ทางโรงเรียน
ได้น�าหลกัวิถพีทุธ มาใช้วเิคราะห์และวางแผนโครงการ 
ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนท่ีคิดว่า “ขยะ”  
เป็นสิ่งสกปรก น่ารังเกียจ ปัจจุบันโครงการ “ของเสีย
เหลือศูนย์” ยังคงด�าเนินอยู่ต่อไป และกลายเป็นส่วน
หนึ่งของวิถีชีวิตคนในชุมชน จึงไม่มีถังรองรับส�าหรับ
ทิ้งขยะ มีแต่สถานีคัดแยกขยะเล็ก ๆ กระจายอยู ่
ตามจุดต่าง ๆ ในโรงเรียน 

โรงเรียนรุ่งอรุณคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งเป็น
เงือ่นไขจดัการเรยีนรูเ้รือ่งการดูแลรกัษาทรพัยากรและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ทุกคนภายในชุมชนของโรงเรียน ทั้ง
เป็นการร่วมสร้างสรรค์แนวทาง ลดปัญหาขยะล้นเมอืง
ให้แก่กรงุเทพมหานคร โดยมคีวามมุง่มัน่ไปสูเ่ป้าหมาย
ที่ท้าทาย คือการเป็นชุมชนที่สามารถจัดการขยะและ
ของเสียได้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และที่ส�าคัญ คือ การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชน ทั้งนักเรียน ครู บุคลากร ตลอดจน 
ผู ้ปกครอง ที่มีจิตส�านึกแห่งการร ่วมดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อม มีลักษณะนิสัย “ไม่สร้างขยะ” อยู่ในวิถี
ชีวิต มีความพยายามที่จะลดปริมาณการทิ้งขยะออก 
สู่กรุงเทพฯ ให้น้อยลงเรื่อย ๆ

ปัญหาขยะล้นเมือง เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
ส�าคัญ ทั้งด้านการจัดการ งบประมาณ การส่งเสริม
ความรูค้วามเข้าใจในการจดัการขยะอย่างถกูต้องให้กบั
ประชาชน รวมถึงประสิทธิภาพของท้องถิ่นในการ
จัดการขยะประเภทต่าง ๆ ส่งผลให้ไม่สามารถก�าจัด
ขยะจ�านวนมหาศาล โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหญ่ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองที่ส�าคัญ 
ที่นับได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การลดการผลิต
ขยะจากต้นทางในระดบับคุคล และครวัเรอืน รวมถึง
การแยกขยะเพื่อลดภาระการจัดเ ก็บ  ดั งนั้น  
การน ้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพติร มาปฏบิติัเพ่ือความสมดุล
พอดใีนการบรโิภคของทุกคนทกุครวัเรอืนในสงัคมไทย  
ลดการผลิตขยะที่ไม่จ�าเป็น และการสร้างวินัยในการ
จัดการขยะจากครัวเรือน เพื่อลดผลกระทบและภาระ
ในการรวบรวมจัดเก็บขยะของท้องถิ่น และสามารถ
จัดการขยะล้นเมืองที่สะสมอย่างยาวนานได้ในที่สุด
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การร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือ เกื้อกูล เกิดข้ึน 
ให้เห็นได้ในทุกสังคมมาเป็นเวลายาวนาน มนุษย ์
ในฐานะสัตว์สังคม จ�าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน
ในการเอาชีวิตรอด การต่อสู ้กับธรรมชาติ แม้แต่ 
หลกัการส�าคญัของทกุศาสนาทีเ่ป็นทีพ่ึง่ทางจติใจของ
ผู้คนในสังคม ก็ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมให้มนุษย์รู้จักกับ
การแบ่งปัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งหมด
เป็นไปเพื่อสังคมแห่งความสันติสุข 

ปัจจุบัน แม้มนุษย์จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มากข้ึนในการด�าเนินชีวิต เกิดความสะดวกสบาย  
จนท�าให้สามารถด�ารงชีวิตด้วยตนเองมากข้ึน แต่จะ 
พบว่าวิถีชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบ สังคมเมืองมีการ
ขยายตวัเพิม่มากขึน้ ในขณะทีค่รอบครวัมขีนาดเลก็ลง 
สังคมในสภาพความเป็นจริงมีการพบปะกันน้อยลง  
แต่ในสังคมเสมือนจริงหรือที่เรียกว่า “สื่อโซเชียล” 
กลบัเป็นพืน้ทีก่ารสือ่สารของผูค้นทีม่ากข้ึน ท�าให้ภาพ
ของการรวมกลุ่มทางสังคมเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
มีให้พบเห็นได้น้อยลง

พลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมด้วยความดี

การเกิดขึ้นของการรวมพลังจิตอาสาใน 
หลากหลายประเดน็ กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคม
ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดภาพแห่งความสุข และชักน�าให้
สังคมเกิดการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน 
จนสามารถสร้างความส�าเร็จ และเป็นผลผลิตแห่ง
ความดี ดังปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดังนี้

• โครงการล้านเก้า เพือ่โรงพยาบาลทองผาภมูิ 
ปรากฏการณ์ทีส่ร้างกระแสต่อเนือ่ง จากการวิง่ระดมทนุ
ของพี่ตูน บอดี้สแลม แต่การวิ่งครั้งนี้ก็นับเป ็น
ประวัติศาสตร์ซ�้ารอยคร้ังส�าคัญ ที่มุ ่งหวังให้เกิด

คุณภาพของการบริการทางการแพทย ์ในพื้นที่
ทุรกันดารของประเทศไทย อย่างเช่น โรงพยาบาล
ทองผาภูมิ และโรงพยาบาลสังขละบุรี  จังหวัด
กาญจนบุรี ที่ต้องรองรับทั้งผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ และ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ที่ทันสมัย และสามารถสร้างเสริมประสิทธิภาพ 
ในการตรวจรักษาโรคได้เป็นอย่างดี โดยครูณัฐ หรือ
นายณัฐวัฒน์ โรจน์สุธี ครูสอนวิชาศิลปะ โรงเรียน
โยธนิบูรณะ ได้จัดตัง้โครงการล้านเก้า เพือ่โรงพยาบาล
ทองผาภูมิ และโรงพยาบาลสังขละบุรี โดยได้ตั้ง 
เป้าหมายในการจดัซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ยอดรวม
เป็นเงนิ 13,118,000 บาท ครณูฐัยงัคงวิง่เพือ่ระดมเงนิ
บรจิาคอย่างต่อเนือ่ง ในส่วนทัง้สองโรงพยาบาลก็ได้รบั
เครื่องมือแพทย์แล้วบางส่วน ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่ม
ศักยภาพการรักษาผู้ป่วยจากเดิมที่ขาดอุปกรณ์ส�าคัญ 
เช่น เครื่องล้างไต ปัจจุบันโรงพยาบาลทองผาภูมิ
สามารถรองรับผู้ป่วยเพื่อท�าการล้างไตได้ถึง 16 ราย  
ผู้ป่วยจึงไม่ต้องล�าบากเดินทางไกลไปล้างไตในเมือง

• มูลนิธิ Let's be heroes จัดตั้งโดย หมอ
เจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์ มูลนิธิแห่งนี้ได้ช่วยเหลือ
ผูค้นด้วยการรบัรักษาผูป่้วยฟร ีโดยทีม่าของการจดัตัง้
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เริ่มต้นจากความฝันที่ต้องการ
ช่วยเหลือผู้อื่นในวัยเด็กของหมอเจี๊ยบ มาสู่การใช้
ความพยายามในการศกึษาด้านการแพทย์ และสานฝัน
ให้เป็นจริงในการเปิดฟรีคลินิคจากการใช้ทุนของ
ตนเอง จนกระทั่งจัดตั้งเป็นมูลนิธิช่วยเหลือผู้คน 

• จากการให้อภัย สู่การสร้างพลังจิตอาสา 
“เพือ่นช่วยเพือ่น” จากเหตกุารณ์หนุม่เมาแล้วขบัจน
สูญเสียการควบคุมรถ พุ่งเข้าชนร้านเฟอร์นิเจอร์ใหญ่
แห่งหนึ่ง ที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ 2562 จนก่อให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลาม 
ร้านเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด สูญเสียกว่า 80 ล้านบาท 
เหตุการณ์เช่นนี้ประสบกับใครย่อมนับได้ว ่าเป็น 
ความสูญเสียทรัพย์สินอย่างใหญ่หลวง และยากที่จะ 
ให้อภัย แต่บังอัชอารีย์ วันอับดุลเลาะฮ์ เจ้าของร้าน
เฟอร์นิเจอร์สามารถควบคุมสติ และให้อภัยต่อการ 
กระท�าของผู้กระท�าผิด โดยผู้ก่อเหตุเป็นชายหนุ่มอายุ
เพียง 26 ปี ที่ไม่สามารถหาเงินมาชดใช้ค่าเสียหาย
จ�านวนมากได้ทัง้หมด ประโยคส�าคญัทีบ่อกว่า “เราอยู่
ในโลกใบนี้เสมือนเราอยู่ในบ้านเดียวกัน” ของเจ้าของ
ร้านเฟอร์นิเจอร์ กลายเป็นแฮชแท็กในโลกออนไลน์  
จนเกิดกระแสการช่วยเหลือ และบริจาคเงินผ่านบัญชี
ธนาคารทีห่ลัง่ไหลมาจากทกุสารทศิ รวมถงึการจดังาน 
“เพื่อนช่วยเพื่อน & คนช่วยคน” เพ่ือช่วยเยียวยา 
และให้ก�าลังใจ โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงการทลาย
ความขัดแย้ง ความเกลียดชัง เชื้อชาติ และศาสนา 
ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยใจจริง

• เครือข่ายจิตอาสา ท�าความดีด้วยหัวใจ  
ช่วยกันบ�าเพ็ญประโยชน์ ดูแลรักษาคลองลาดยาว  
โดยเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เกิดการรวมตัวกันของ 
เครอืข่ายจติอาสาตามแนวพระราชด�าริฯ จากหน่วยงาน 
ภาคเีครือข่ายจติอาสา เราท�าความดีด้วยหวัใจ ท้ังจาก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
องค์กรต่าง ๆ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา  
กว่า 850 คน พร้อมเพรยีงกันร่วมท�าความสะอาด และ
ปรบัภมูทิศัน์รมิคลองลาดยาว ระยะทางกว่า 500 เมตร 
โดยเป็นการบ�าเพ็ญประโยชน์ เพื่อรักษาความสะอาด 
รวมถึงสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นการลดขยะ
ที่เป็นอุปสรรคในการระบายน�้า

พลังจิตอำสำ
ร่วมใจท�ำควำมดี
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จิตอาสา คุณธรรมสร้างชาติ

คงไม่น่าแปลกใจหากค�าว่าจิตอาสา จะได้รับ
การยอมรับให้เป็นคุณธรรมส�าคัญในระดับอาเซียน 
เพราะค�าว่าจิตอาสา หรือ Volunteer Spirit คือ  
การที่ผู้คนในสังคมมีจิตสาธารณะ นั่นหมายถึง การให้
ความส�าคัญกับส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ทั้งยังเป็น 
การท�าดีเพ่ือความดี ความรู้สึกร่วมในการเป็นคนของ
แผ่นดิน และไม่นิ่งดูดายต่อการช่วยเหลือ เกื้อกูลผู้อื่น

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
ห่วงใย และทรงค�านึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
เป็นส�าคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะ
ท�าให้ประเทศชาตมิัน่คง และประชาชนมคีวามเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น รวมถึงได้ทรงมีพระราชด�าริโครงการจิตอาสา 
เราท�าความดีด้วยหัวใจ นับแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน 
ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัคร
สมานสามัคคี และประกอบกิจกรรมอันเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของส่วนรวม โดยไม่หวังสิง่ตอบแทน และ
ให้เกิดความผูกพนัใน 4 สถาบนัหลกัของชาต ิประกอบ
ด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

ส�ารวจ “จิตอาสา” ประเทศไทย

งานจิตอาสาเป็นงานท่ีได้รับความสนใจสูง  
มีคนไทยจ�านวนมากที่ เข ้าร ่วมท�าประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ ข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ ระบุถึงสถิติอาสาสมัครใน
ประเทศไทย ท่ีส�ารวจล่าสดุเมือ่ปี 2559 พบว่า มจี�านวน
อาสาสมัครคนไทย จ�านวนมากถึง 10,415,917 คน 
ขณะเดียวกันองค์กร Charities Aid Foundation  
ได้จัดให้ไทยอยู่ในอันดับ 16 ของโลก โดยแบ่งเป็น 
การช่วยเหลือคนอื่น 51% การบริจาค 68% และ 

ทักษะเฉพาะด้าน ซ่ึงไม่ได้มีเพียงแค่การใช้แรงงาน
เพียงอย่างเดียว แต่สามารถที่จะพัฒนาไปสู่ทักษะ
เฉพาะด้าน และความเชีย่วชาญในด้านต่าง ๆ  ได้อกีด้วย

จากสถานการณ์ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างมี
จติอาสาเป็นคุณธรรมส�าคัญ ในการรวมพลงัสร้างเสริม
ส่ิงท่ีดี กิจกรรมเพือ่ส่วนรวม การช่วยเหลอืเกือ้กลู และ
รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คล้ายคลึงกับการเป็น
พลเมืองตื่นรู้ หรือที่รู้จักกันว่า Active Citizen ที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม การมีจิตอาสา รวมถึงการมี
จิตสาธารณะที่เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก 
โดยหากสามารถสร้างคณุธรรมจติอาสาได้ในประชาชน
ทุกกลุ่มวัยในสังคม ย่อมก่อให้เกิดความเข้มแข็งของ
ประเทศในทุกระดับ และนับได้ว่าเป็นคุณธรรมสร้าง
ชาติได้อย่างแท้จริง

การเป็นอาสาสมัคร 19% เมื่อแบ่งจ�านวนอาสาสมัคร
ที่มาจากภาคราชการ 3.01 % และจากภาคเอกชน 
7.39%

ข้อมูลจากธนาคารจิตอาสา ระบุว่า จ�านวน
องค์กรทีร่่วมงานผ่านระบบธนาคารจติอาสา มจี�านวน 
229 องค์กร โดยเมือ่คดิเป็นกลุม่คนทีส่นใจงานจติอาสา
มากทีส่ดุ อายรุะหว่าง 17 – 25 ปี มจี�านวน 63.5 %  
ของสมาชิกธนาคารจิตอาสา และหมวดงานจิตอาสา
ยอดนยิม โดยจดัเรยีงตามล�าดับ 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
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หากกล่าวว่า “ครอบครัว คือ ฐานที่มั่นที่ส�าคัญ
ของมนษุย์” ย่อมไม่ได้เป็นการกล่าวเกนิจรงิ เนือ่งจาก
สังคมมนุษย์เป ็นสังคมที่ต ้องพึ่งพาอาศัย และมี
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมให้คนเป็นคนที่ดี 
มคีณุภาพ แต่จากการพฒันาของระบบเศรษฐกจิ สงัคม 

และเทคโนโลยี ได้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวง 
ให้กับครอบครัว ซึ่งนอกจากจะมีขนาดเล็กลงแล้ว 
คนในครอบครัวยังมีความสัมพันธ์ที่น ้อยลง เช่น  
ขาดการพูดคุยหรือปรึกษาหารือ ใช้เวลาส่วนใหญ่ไป
กบัการท�างาน เป็นต้น เมือ่สถาบันครอบครวัเกิดปัญหา 

1. เกมออนไลน์ในเด็กไร้การควบคุม

การเกดิข้ึนของเกมออนไลน์โดยเฉพาะบนมอืถือ  
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท�าให้เด็กส่วนใหญ่หลงใหล 
ไปกบัภาพและแสงสเีสยีง ประกอบกบัสามารถเชือ่มต่อ 
โลกทั้งใบได้ด้วยการเล่นเกม จึงเป็นเหตุผลส�าคัญให้
เด็กส่วนใหญ่หันมาให้ความส�าคัญกับการเล่นเกมเป็น
อันดับแรก และจดจ่ออยู่กับหน้าจอเป็นระยะเวลา
ยาวนาน จนส่งผลกระทบทัง้ด้านสขุภาพและการเรยีน

การแข่งขนัเกมออนไลน์ ปัจจบุนัมกีารเรยีกขาน
ชื่อใหม่ว่า “อีสปอร์ต” (E-sport) ซึ่งเป็นการแข่งขัน 
ที่แบ่งตามประเภทต่าง ๆ เช่น เกมวางแผนการรบ  
เกมต่อสู้ ฯลฯ แต่จะพบว่านอกจากการเล่นเกมที่ต้อง
อาศัยไอเท็ม หรือคุณสมบัติพิเศษ เพื่อที่จะเอาชนะ 
ในเกมการแข่งขันแล้ว เด็กอาจเสี่ยงต่อการพนัน  
โดยเฉพาะในเกมการแข่งขนัทีม่รีางวลัเป็นเครือ่งล่อใจ 
และภาพโฆษณาส่วนหนึง่ของเกมเป็นเวบ็ไซต์การพนนั
ที่แทรกอยู่ และเป็นการยากที่จะควบคุมการเข้าถึง

แม้ว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จะมีการตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อน 
การส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนใน
การใช้สื่อออนไลน์ (ศูนย์ COPAT – Child Online 
Protection Action Thailand) ภายใต้กรมกจิการเดก็
และเยาวชน เพื่อท�าหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ  
5 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนากลไกและเครือข่ายที่เป็น
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ 2) การจัดระบบปกป้อง
คุ้มครองและเยียวยาเด็กและเยาวชน 3) การสร้าง 
องค์ความรู้และการวิจัย 4) การเสริมสร้างศักยภาพ 
เด็ก เยาวชน และบุคคลแวดล้อม และ 5) การสร้าง 
ความตระหนักสาธารณะ แต่จะพบว่าจ�านวนเด็กและ
วยัรุ่น กว่าร้อยละ 80 มกีารเล่นเกมอเิลก็ทรอนกิส์และ
เกมออนไลน์ จึงนับได้ว่าเป็นความท้าทายของภาครัฐ
ในการแก้ไขปัญหาเพือ่ปกป้องคุ้มครองเดก็จากปัญหา
เด็กติดเกม

ปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

อย่างไรก็ตาม การสร้างให้เด็กมีวินัย สามารถ
รับผิดชอบต่อตนเองได้ รวมถึงรู้จักการควบคุมตนเอง
นั้น เป็นสิ่งที่ครอบครัวมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการ 
ส่งเสริมคุณธรรมดังกล่าว เพื่อให้เด็กสามารถเป็น
ทรพัยากรบคุคลทีม่คีณุภาพต่อไป โดย กรมสขุภาพจติ 
กระทรวงสาธารณสุข ให้ความส�าคัญกับสถาบัน
ครอบครัวที่มีส่วนช่วยสร้างทักษะชีวิตที่ดีให้กับเด็ก
และเยาวชน โดยครอบครวัจ�าเป็นต้องท�าความรูจั้กช่วง
วัย และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ทั้งด้านเวลา 
การใช้เทคโนโลยี และบริบทของครอบครัว 

2. ภาวะซมึเศร้าและคดิสัน้ ฆ่าตวัตายของวยัรุน่

เพียงไม่กี่เดือนเม่ือก้าวเข้าสู ่ปี 2562 เกิด
ปรากฏการณ์ที่แย่งชิงพื้นที่ข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์
อย่างต่อเนื่อง และเกิดเป็นค�าถามในสังคมออนไลน์
อย่างกว้างขวาง คือ ข่าวการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นใน 
วยัเรยีน โดยเฉพาะระดบัชัน้อดุมศกึษา ทีอ่าจเรยีกได้ว่า
เป็นระดับปัญญาชน โดยจากการรวบรวมสถานการณ์
ข่าวที่ผ่านมา ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 
มีนาคม 2562 มีจ�านวนนักศึกษาที่ฆ่าตัวตาย ด้วยวิธี
การโดดตึกอาคารเรียนและหอพัก จ�านวน 5 ราย  
โดยส่วนใหญ่มาจากมหาวทิยาลยัชือ่ดงั และในวันที ่11 
เมษายน 2562 มีนิสิตนักศึกษาที่คิดส้ันฆ่าตัวตาย 
วนัเดยีว 3 รายซ้อน โดยบางกรณกีม็กีารรมควนัปลดิชพี
ภายในบริเวณหอพัก ที่พักอาศัย และกระโดดจาก
หน้าต่างทางหนีไฟอาคารที่พัก ส่วนใหญ่ปัญหาการ 
ฆ่าตัวตาย ได้มีการสันนิษฐานว่า เกิดจากความเครียด
ต่าง ๆ และภาวะโรคซึมเศร้า

ปัญหาที่นับว่าร้ายแรงที่สุดคือ ปัญหาการ 
ฆ่าตัวตาย จากรายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ระหว่างปี 
2554 - 2560 ยังพบข้อมูลการฆ่าตัวตายที่ยังคงเป็น
ปัญหาสังคมที่ส�าคัญมาโดยตลอด ซึ่งผลกระทบจาก
ปัญหาการฆ่าตัวตาย นอกจากจะเป็นการสูญเสีย 
ด ้านเศรษฐกิจแล ้ว ยังสะท ้อนให ้เห็นถึงสภาพ 
ความอ่อนแอทางจติใจ และการป่วยจากอาการทางใจ 
(จติเวช) ทีส่่งผลให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะในกลุม่วยัเรียน
และวัยรุ ่น ซึ่งเป ็นทรัพยากรที่ส�าคัญ แต่กลับม ี
ความอ่อนแอทางจิตใจ และไม่สามารถหาทางออก 
หรอืมทีางเลอืกในการแก้ไขปัญหาทีถ่กูต้อง ซึง่หลายฝ่าย
ได้ให้ความคิดเห็นในแนวทางการจัดการกับปัญหาไว้
อย่างน่าสนใจ ดังนี้

(วันที่  7 มีนาคม 2562) นพ.ธีระเกียรติ  
เจรญิเศรษฐศลิป์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร 
(ศธ.) ให้ข้อมูลว่าในช่วงที่ผ่านมา มีเหตุการณ์นักเรียน 
นักศึกษา กระโดดตึกและเสียชีวิต เรื่องนี้ควรให้ 
ความส�าคญัทีเ่รือ่งสขุภาพจติ ซึง่ปัญหาสขุภาพจติ เป็น
ความเจบ็ป่วยทางจติ ไม่ใช่เรือ่งว่าเครียดหรือไม่เครียด
อย่างเดียว และผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เมื่อมีอาการ 
จะไปบอกให้เขาคิดดี ๆ คิดบวก ไม่ได้ผล เน่ืองจาก 
สารเคมีในสมองหลั่งออกมาเขาก็จะคิดแต่เรื่องลบ  
จะต้องได้รับการบ�าบัดรักษาที่ถูกต้อง

(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 จัยที่ ได ้ท�าการศึกษาภาวะซึมเศร ้าในนิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศ 
ตลอด 3 - 4 ปีที่ผ่านมา พบว่านิสิตนักศึกษาที่เป็นโรค

“ติดเกมออนไลน์-
ฆ่ำตัวตำย-ทะเลำะวิวำท” 
ปัญหำใหญ่ เด็กวัยรุ่น

ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ดังจะเห็นได้จาก
สถานการณ์ปัญหาทางสังคมที่ส่วนใหญ่จะยึดโยงกับ
ครอบครัว โดยสะท้อนออกมาเป็นปัญหาสังคมต่าง ๆ 
ดังนี้
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ภาวะซึมเศร้า ส่วนใหญ่จะศึกษาอยู่ในชั้นปีที่สูงข้ึน  
มีนิสิตที่พยายามฆ่าตัวตาย 6.4 % ของนิสิตทั้งหมด 
ส่วนผู้ที่นิสิตขอความช่วยเหลือเป็นคนแรก เมื่อ 
พบว่าตนเองมีปัญหา คือเพ่ือน ขณะท่ีสถานที่ใช้ 
ฆ่าตัวตาย คือ หอพัก บ้าน และสาเหตุของการ 
ฆ่าตวัตาย ได้แก่ ทะเลาะกบัคนใกล้ชดิ การเรยีน และ
ความรัก ทั้งนี้ ในชีวิตของนิสิตนักศึกษา 50%  
เป็นเรื่องการเรียน 

ดั งนั้น  บทบาทของอาจารย ์ผู ้ สอนมีผล 
ในการป้องกันไม่ให้นิสิตนักศึกษา เป็นภาวะซึมเศร้า  
โดยบริบทในห้องเรียน อยากให้ตระหนักเรื่องความ
หลากหลายของนิสิตแต่ละคน อาจต้องเข้าใจในกลุ่ม
นิสิตที่ท�าไม่ได้ หรือระวังพื้นฐานอารมณ์ของนิสิตที่
แบกเข้ามาในชัน้เรยีน และบรบิทนอกห้องเรยีน ถ้าเด็ก
หายไป อย่าไปตัดสินว่าเขาเป็นอะไรจนกว่าจะได้
สอบถามหาสาเหตุ และได้ช่วยเหลือเด็ก เมื่ออาจารย์
รู ้สาเหตุควรส่งต่อให้ระบบการดูแลช่วยเหลือของ
มหาวิทยาลัย อย่าง จุฬาฯ มีหน่วยส่งเสริมสุขภาวะ
นิสิต เป็นต้น ขณะที่นิสิตนักศึกษาที่มีมุมมองการมอง
โลกในมมุบวก จะมองว่า “ความล้มเหลวเกดิขึน้กบัทกุ
คนได้ และไม่ได้เกิดขึ้นกับคน ๆ หนึ่งตลอดไป เรียนรู้
จากความล้มเหลว มองประโยชน์ที่ อะไรเกิดข้ึนแล้ว
กับเราดีเสมอ และถ้าไม่ไหว หาตัวช่วย”

 ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะ
ทางจิต ประธานแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะ
จิตวิทยา จุฬาฯ กล่าวว่า จากงานวิจัยที่มีการศึกษา
ภาวะซมึเศร้าในวยัรุ่น นสิตินกัศึกษาจากมหาวทิยาลยั
ทั้งในและต่างประเทศ พบว่า ภาวะซึมเศร้าเกิดจาก
ภาวะของการเสยีศนูย์ ซึง่ภาวะเสยีศนูย์ของแต่ละคน 
ไม่เท่ากนั โดยตวักระตุน้ทีท่�าให้วยัรุน่ นิสตินักศึกษา
เกิดภาวะเสียศูนย์มาจาก 5 ปัจจัย คือ 

1) การถูกประเมิน เช่น ผลการสอบ เมื่อใดที่เกิดการ
ประเมนิ ผดิจากทีค่าดหวงั โอกาสทีเ่สียศนูย์จะเกิดขึน้

2) เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องเงินทอง 
3) ความรัก ที่ไม่ใช่เพียงความรักหนุ่มสาว แต่เป็น 

ความสัมพันธ์กับเพื่อน การยอมรับจากเพื่อน 
4) ความรู้สึกผิดจากคนส�าคัญกับวัยรุ่น นักเรียนนิสิต

นกัศกึษา โดยท่าทขีองคนส�าคญัส่งผลกบัความรู้สกึผดิ
5) ความสูญเสียอย่างฉับพลัน ท�าให้เกิดการเสียศูนย์

นอกจากนั้น ส่ิงที่อยู ่ภายในตัวของเด็กเอง  
ก็ส่งผลท�าให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น คือ 
1) สถานการณ์ และประสบการณ์ของแต่ละคน ซึ่ง

แต่ละคนจะมีการตคีวาม และรบัรูแ้ตกต่างกนั ท�าให้
การจัดการสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่างกัน 

2) รูปแบบการคิดที่ไม่เหมาะสม คนที่อยู่ในภาวะ 
ซึมเศร้าจะมองโลกแง่ร้าย ตีความว่าเกิดผลลบ
ตลอดเวลา 

3) การโยนออก เช่น เรียนแล้วเกรดไม่ดี โทษอาจารย์ 
หรือโทษคนอื่น ซึ่งพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการเสีย
ศูนย์ หรือภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น จะเริ่มจากแยกตัว
เองออกจากสงัคม หมดความสนใจในเรือ่งการเรยีน 
และท�าร้ายตัวเอง 

ดงันัน้ ส�าหรบัการป้องกนั อยากให้ทกุคนรบัมอื
และจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสม ขณะที่พ่อแม่ต้อง
อบรมเลีย้งด ูอย่าสร้างภาพว่าไม่ยอมรบัส่ิงทีลู่กพลาดหวงั

สถานการณ์การฆ่าตัวตายของนักศึกษา ได้รับ
การน�าเสนอโดยส่ือมวลชนไทยจ�านวนมากอย่างต่อเนือ่ง 
ซึ่งมีการอธิบายลงลึกไปถึงวิธีการและอุปกรณ์ในการ
ฆ่าตัวตาย จงึปรากฏความกังวลจากองค์กรทีเ่ก่ียวข้อง
และภาควิชาการ ต่อสถานการณ์ของปัญหาที่จะก่อ 
ให้เกิด การลอกเลียนแบบพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 
หรือ Copycat Suicide ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ที่มีคน 

ฆ่าตัวตายเพิม่มากขึน้หลังจากน�าเสนอข่าวสารในเรือ่ง
การฆ่าตัวตาย ซ่ึงในอดีตจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้มีช่ือเสียง
หรือนักแสดงฆ่าตัวตาย และก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
อัตราการฆ่าตัวตาย แต่สิ่งที่น่ากังวลเพิ่มขึ้นไปอีก 
ในสถานการณ์ป ัจจุบันคือ เ ม่ือเทคโนโลยีและ 
การสื่อสารในโลกออนไลน์มีความทันสมัยมากขึ้น  
ทุกคนสามารถเป็นผู้ส่งสารในวงกว้างได้ทุกคน

 อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้ 
ทกุฝ่ายหนักลบัมาให้ความส�าคญัต่อสถาบันครอบครวั
ในการเล้ียงดูให้เด็กและเยาวชนสามารถมีทัศนคติ 
เชิงบวก มีวินัยในตนเอง และสามารถปรึกษาหารือกัน
ในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

3. วยัรุน่ตกีนั 

สถานการณ์ทางสังคมทีส่ามารถพบเหน็ได้บ่อย
ตามหน้าข่าว ก็คือปัญหาวัยรุ่นทะเลาะวิวาท ที่มีการ
ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  รวมถึงอายุของผู้กระท�าผิด
กม็จี�านวนลดลงเรือ่ย ๆ  อย่างน่าตืน่ตระหนก ดังจะเห็น
ได้จากเหตุการณ์ในช่วงไม่ก่ีเดือนที่ผ่านมา เช่น วันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2562 เกิดเหตุการณ์วัยรุ่นยกพวกเข้า 
ตีกันในบริเวณห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีผู้ถูกท�าร้ายกว่า 20 คน ส่วน 
ผูก่้อเหตหุลบหนไีปก่อนเจ้าหน้าทีจ่ะมาถงึ และอกีกรณี
หนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 กลุ่มวัยรุ่น 
นับสิบคน ได้ยกพวกรุมตีทะเลาะวิวาทกลุ ่มคู ่อริ 
ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีที่มาจากการทะเลาะวิวาทกัน
ภายในงานที่จัดบริเวณหน้าที่การอ�าเภอแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มคู่อริได้เดินทางไปรับ
การรักษาพยาบาลก่อนหน้านั้นแล้ว เหตุเกิดบริเวณ
หน้าห้องฉกุเฉนิของโรงพยาบาลในจงัหวดันครราชสีมา 
จนแพทย์และพยาบาลเกิดความตื่นตระหนก

ที่มา : กรมสุขภาพจิต

ประเภทปัญหา

11,829 ครั้ง 14,788 ครั้ง 16,251 ครั้ง1 1 11 1 2

12 12 11

13 16 14

14 13 15

15 14 16

16 15 13

17 110 17

18 18 110

19 17 19

110 19 18

14,935 ครั้ง 17,422 ครั้ง 17,999 ครั้ง

4,233 ครั้ง 6,085 ครั้ง 2,589 ครั้ง

3,316 ครั้ง 2,919 ครั้ง 1,681 ครั้ง

2,150 ครั้ง 1,897 ครั้ง 1,036 ครั้ง

2,027 ครั้ง 1,890 ครั้ง 3,783 ครั้ง

814 ครั้ง 618 ครั้ง 705 ครั้ง

791 ครั้ง 782 ครั้ง 443 ครั้ง

398 ครั้ง 885 ครั้ง 463 ครั้ง

352 ครั้ง 751 ครั้ง 536 ครั้ง

40,845 ครั้ง 40,037 ครั้ง 45,486 ครั้ง

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559ล�าดับ ล�าดับ ล�าดับ

จ�านวนครั้งการใช้บริการปรึกษาปัญหา

โรคทางจิตเวช

ปัญหาความเครียด / วิตกกังวล

ปัญหาเรื่องเพศ

ปัญหาครอบครัว

ปัญหาพฤติกรรม

ปัญหาความรัก

ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ปัญหาการพนัน

ปัญหาการฆ่าตวัตาย / ท�าร้ายตนเอง

ปัญหาสารเสพติด

รวม

“โรคทางจิตเวช” สูงเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ความเครียด
จากข้อมูลผู้ใช้บริการสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 ในช่วงปี 2557 - 2559 
พบว่า 10 อันดับแรกของประเภทปัญหาที่มีการขอรับค�าปรึกษา  
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาครอบครัว ซึ่งหลายปัญหามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน
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การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาของ 
กลุ่มวัยรุ่น นับได้ว่าเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ทวี
ความรนุแรง และโหดเหีย้มเพิม่มากขึน้ในช่วงทีผ่่านมา 
การแก้ไขปัญหาจึงต้องแก้ไขจากต้นทางที่ครอบครัว 
การขดัเกลา เพือ่ให้เด็กและเยาวชนตระหนกัถึงคุณค่า
ของตนเองและผู้อื่น เคารพให้เกียรติ และปฏิบัติตน 
ในระเบียบวินัย และบรรทัดฐานของสังคม 

สร้างวนิยั ใช้ความรกั ความอบอุ่นในครอบครวั

จากสถานการณ์เดก็ตดิเกม ปัญหาการฆ่าตวัตาย
ของวัยรุ่น และปัญหาวัยรุ่นตีกัน เกิดขึ้นภายใต้ความ
อ่อนแอของครอบครัวไทย ที่ไม่สามารถท�าหน้าที่

ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ยังได้กล่าวถึง 

รูปแบบของครอบครัวทีห่ลากหลายในปัจจบุนั  

ทีส่่งผลต่อพฤติกรรมของลูก แบ่งเป็น 9 รูปแบบ

9 รูปแบบ 
ครอบครัว เลี้ยงลูกผิดวิธี
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ขัดเกลา อบรม และพัฒนาเด็ก ซ่ึงเป ็นสมาชิก
ครอบครัว ให้สามารถควบคุมตน และตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผล แนวโน้มของปัญหา 
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านคุณธรรมในการสร้างวินัย 
ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว จึงมีความส�าคัญ 
ในการท�าให้สถาบันครอบครัวกลับมามีบทบาทและ 
ท�าหน้าที่ได้สมบูรณ์อีกครั้ง รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 
กุมารแพทย์ผู ้ เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ ่น และ 
ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ให้
แนวคิดของรูปแบบครอบครัวสมัยใหม ่ที่ส ่ งผล 
ต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของสมาชิกในครอบครัว  
ในการประชุมวิชาการ คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : 

วินัยกับครอบครัวไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรงุเทพมหานครไว้อย่างน่าสนใจเกีย่วกบัสถานการณ์
ครอบครัวไทยว่า

“ปัจจบุนัครอบครวัไทยมกีว่า 20 ล้านครอบครวั 
แบ่งเป็น ครอบครัวขยายกว่า 50% ครอบครัวพ่อแม่
ลูก 20% เลี้ยงเดี่ยว 10% และท่ีเหลือคือครอบครัว
ข้ามรุน่ เช่น มปีูย่่า ตายาย หรอือยูก่นัในลกัษณะชมุชน 
หัวใจส�าคัญในครอบครัว 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ 
ท�าให้สมาชกิในครอบครวัมทีีอ่ยูอ่าศยั มอีาหารบริโภค 
ด้านสภาวะทางจติใจ ให้ความรกัและเข้าใจในครอบครัว 
และด้านปฏสิมัพนัธ์ ทัง้ในบ้านและนอกบ้าน”
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7 
ใกล้ชิดมากเกินไป 
ขาดพื้นที่ส่วนตัว

4 
เลี้ยงแบบประคบประหงม 
เกิดในครอบครัวย�้าคิดย�้าท�า 

ต้องรักษาพ่อแม่ที่วิตกกังวลกับลูก
มากเกินไป 

1 
คุ้มครองปกป้องลูกมากเกินไป 

ส่งผลให้เด็กขาดความมั่นใจ 
ตัดสินใจไม่เป็น ขาดภาวะผู้น�า 

หรือมีความกร่าง

8 
ครอบครัวหวาดระแวง 

ไม่อยากให้ลูกออกสู่สังคมภายนอก 
บางครอบครัวยอมให้ลูกติดเกมเพื่อให้ลูก

อยู่ในบ้าน ท�าให้เด็กขาดความมั่นใจ 

5 
เลี้ยงแบบเร่งรัดบังคับ 
สนับสนุนมากเกินไป 

2 
บริโภคนิยม 

เลี้ยงให้อ้วน เด็กเอาแต่ใจ 
เกิดในครอบครัวฟุ้งเฟ้อ

9 
ให้อิสรเสรีมากเกินไป 

เด็กไม่รู้ถูกผิดอยู่ร่วมกับสังคมไม่ได้ 
บางคนกลายเป็นขโมยทั้ง ๆ ที่มีฐานะ

6 
เลี้ยงแบบส�าลักความรัก 

ตามใจ เด็กขาดความคิดสร้างสรรค์

3 
เลี้ยงแบบอวดรวย 

ขาดความผูกพัน พบในหลายครอบครัว 
เด็กไม่รักถิ่นฐานของตัวเอง

เลี้ยงปกปองเกินไป
เด็กขาดความมั่นใจ

เลี้ยงอวน
เด็กเอาแตใจ

เลี้ยงอวดรวย
เด็กขาดความผูกพัน

เลี้ยงประคบประหงม
เด็กปวยไดงาย

เลี้ยงแบบเรงรัด
เด็กตอตาน

เลี้ยงแบบสำลักความรัก
เด็กเงอะงะไมมั่นใจ

เลี้ยงขาดพื้นที่สวนตัว
เด็กเกิดความเครียด

เลี้ยงเขมงวดมากเกินไป
เด็กขี้กลัวหวาดระแวง

เลี้ยงอิสระไรกฎเกณฑกติกา

เด็กอาจสรางปญหาใหสังคม

เลี้ยงปกปองเกินไป
เด็กขาดความมั่นใจ
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เลี้ยงเขมงวดมากเกินไป
เด็กขี้กลัวหวาดระแวง

เลี้ยงอิสระไรกฎเกณฑกติกา

เด็กอาจสรางปญหาใหสังคม
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เลี้ยงปกปองเกินไป
เด็กขาดความมั่นใจ

เลี้ยงอวน
เด็กเอาแตใจ

เลี้ยงอวดรวย
เด็กขาดความผูกพัน

เลี้ยงประคบประหงม
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เลี้ยงแบบเรงรัด
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เลี้ยงปกปองเกินไป
เด็กขาดความมั่นใจ

เลี้ยงอวน
เด็กเอาแตใจ

เลี้ยงอวดรวย
เด็กขาดความผูกพัน

เลี้ยงประคบประหงม
เด็กปวยไดงาย

เลี้ยงแบบเรงรัด
เด็กตอตาน

เลี้ยงแบบสำลักความรัก
เด็กเงอะงะไมมั่นใจ
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เลี้ยงเขมงวดมากเกินไป
เด็กขี้กลัวหวาดระแวง

เลี้ยงอิสระไรกฎเกณฑกติกา

เด็กอาจสรางปญหาใหสังคม

เลี้ยงปกปองเกินไป
เด็กขาดความมั่นใจ

เลี้ยงอวน
เด็กเอาแตใจ

เลี้ยงอวดรวย
เด็กขาดความผูกพัน

เลี้ยงประคบประหงม
เด็กปวยไดงาย

เลี้ยงแบบเรงรัด
เด็กตอตาน

เลี้ยงแบบสำลักความรัก
เด็กเงอะงะไมมั่นใจ

เลี้ยงขาดพื้นที่สวนตัว
เด็กเกิดความเครียด

เลี้ยงเขมงวดมากเกินไป
เด็กขี้กลัวหวาดระแวง

เลี้ยงอิสระไรกฎเกณฑกติกา

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

ใส่บาตร อย่าลืมนึกถึง สุขภาพพระ

พระสงฆ์ เป็นผู ้เลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาต  
อนัเป็นหนึง่ในหน้าทีส่�าคญัทีบ่ญัญตัไิว้ในพระธรรมวนิยั  
ทีเ่ป็นไปเพือ่ “สงัฆผาสตุายะ” หรอืเพือ่ความผาสกุของ
หมู่สงฆ์ ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ 
มกัน้อยแล้ว ยงัเป็นการฝึกตนเองให้เป็นผูม้คีวามอดทน 
ส�ารวมในการออกบิณฑบาต ย่อมเป็นการสร้างก�าลัง
ศรัทธาต่อพทุธศาสนกิชนทีมี่ต่อพระพทุธศาสนาสบืไป 

หากแต่ในปัจจุบันที่สังคมเกิดความเร่งรีบ  
วิถีชีวิตเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตเมืองเพิ่มมากข้ึน ท�าให้การ

ค�ากล่าวส้ัน ๆ ในการถวายอาหารใส่บาตร 
พระสงฆ์ ที่มีผู้รจนาไว้อย่างดีแล้ว สะท้อนให้เห็นถึง
หลักการทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน เนื่องจาก
การถวายอาหารโดยนยัยะแห่งพระธรรมค�าส่ังสอนของ
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า คอื การลดความเหน็แก่ตวั 

อันเป ็นพื้นฐานในการลดละกิเลส นอกจากนั้น
ผลพลอยได้จากการได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอด
พระพุทธศาสนาด้วยการบ�ารุงพระสงฆ์ ซึ่งเป็นสาวก
และผูเ้ผยแผ่พระพทุธศาสนาให้มกี�าลงั ก็เป็นการสร้าง
ก�าลังใจและความสุขให้แก่ผู้ถวายอาหารใส่บาตร

เข้าวดัท�าบุญกระท�าได้ยากขึน้ ภาพการใส่บาตรทีส่มยั
รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย นิยมหุงหาจัดเตรียมด้วยความ
ประณีตเพื่อถวายต่อพระสงฆ์นั้นพบเห็นได้ยากขึ้น 
หากแต่ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของผู้คนใน
ปัจจุบันยังคงอยู่อย่างเหนียวแน่น ท�าให้รูปแบบการ 
ใส่บาตรปรับเปลี่ยนมาเป็นการซื้ออาหารที่ปรุงส�าเร็จ
แล้วใส่บาตรแทน 

อาหารส�าเรจ็รปูหรอืแกงถงุ ทีข่ายตามท้องตลาด
ส่วนใหญ่มีการปรุงอาหารล่วงหน้า และมีการบรรจุถุง

เพื่อเตรียมจ�าหน่ายในระยะเวลานาน ท�าให้คุณภาพ
อาหารเส่ือมลง หรือเกิดการบูดเน่าโดยทั้งผู้ค้า และ 
ผู้ใส่บาตรไม่ทราบ เมื่อพระภิกษุกลับถึงวัดท�าให้อาจ 
ไม่ได้ฉัน หรือก่อให้เกิดการอาพาธได้ นอกจากน้ัน  
การปรุงอาหารเพื่อจ�าหน่ายในปัจจุบันส่วนใหญ่  
จะเป็นอาหารมรีสชาตหิวาน มนั เคม็ ท�าให้เมือ่พระสงฆ์
ฉันอาหารเหล่านี้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน  
ย่อมส่งผลถึงสุขภาพของพระสงฆ์ได้

พระสงฆ์ อำพำธสูง
จำกอำหำรท่ี ใส่บำตร
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ทางออกในเชิงนโยบาย

• การพฒันาสือ่สงฆ์ไทยไกลโรค เพือ่การสือ่สาร
ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาโภชนาการใน 
พระสงฆ ์  ทั้ งในส ่วนของพระสงฆ ์และฆราวาส  
โดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ร่วมกับ “โครงการสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค” โดย ศ.จงจิตร  
อังคทะวานิช

• การด�าเนินงานตักบาตรให ้ได ้บุญ โดย 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

• การจัดท�าธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ โดยฝ่าย
สาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และหน่วยงาน
ภาคี เพื่อก�าหนดภาพพึงประสงค์ด้านสุขภาพของ 
พระสงฆ์ และแนวทางความร่วมมือในการด�าเนินงาน 
โดยยึดหลัก “ใช้ทางธรรม น�าทางโลก” 

ใส่ใจ รับผิดชอบต่อสุขภาพพระสงฆ์ไทย

นับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา ในสังคมไทย การจัด
เตรียมอาหารอย่างประณีต เพื่อถวายแด่พระสงฆ ์
เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ มีการสืบทอดแนวคิด และการ
ปฏบัิตมิาอย่างต่อเนือ่งยาวนานจากรุน่สู่รุน่ แต่ปัจจบุนั
สถานการณ์ความเร่งรีบ และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
ท�าให ้คนไทยขาดความตระหนัก และใส ่ ใจใน 
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่อพระสงฆ์ โดยเฉพาะ
การถวายอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ดังนั้น วินัยและ

ความรบัผดิชอบ จงึเป็นสิง่จ�าเป็น โดยเฉพาะหน้าทีข่อง
การเป็นพุทธศาสนิกชนทีด่นีัน้ นอกจากต้องปฏบิติัตาม
หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนาแล้ว ยังต้องมี
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม โดยการ
ตกับาตรตามก�าลงัของตน ซึง่ต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อ
พระสงฆ์ในปัจจัยที่น�ามาถวาย เช่น ถวายอาหารที่มี
คุณภาพ ถูกหลักอนามัย ซึ่งเป็นการสนับสนุนให ้
พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดีได้

แม้เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าภาวะความเป็นเมืองที่
แผ่ขยายในหลายพื้นที่ จะสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของผู้คนในหลากหลายมิติ แต่พระสงฆ์ผู้เลี้ยงชีพด้วย
การบิณฑบาต ซึ่งไม่สามารถเลือกได้ว่าในบาตรนั้นจะ
มอีาหารประเภทใด กเ็ป็นส่วนหนึง่ของผลกระทบจาก
วิถีชีวิตที่เร่งรีบของพุทธศาสนิกชนสมัยใหม่ แม้ใน
กระบวนการตระหนักและแก้ไขปัญหาจะเกิดข้ึนใน
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ 
และภาคเอกชน หากแต่เมื่อมองลึกลงไปในรากของ
ปัญหา ยังคงกลับมาอยู ่ท่ีพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  
ทั้งท่ีเป็นผู้ค้าอาหารใส่บาตร ที่จะพึงใส่ใจปรุงและน�า
อาหารสดใหม่ มคีณุค่าทางโภชนาการมาเป็นทางเลอืก
ให้แก่ผู้ใส่บาตร ไม่น�าอาหารบูดเน่าหรือเสื่อมคุณภาพ
มาจ�าหน่าย ในขณะที่ผู ้ใส่บาตร พึงใส่ใจและพินิจ
อาหารอันประณีต ในการใส่บาตรพระสงฆ์ครั้งต่อไป

ผลกระทบต่อพระสงฆ์และสังคม

ผลจากการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ 
ทั่วประเทศจ�านวน 90,250 รูป โดยกรมการแพทย์ 
ระหว่างปี 2549 - 2550 พบว่า พระสงฆ์มีอาการ
อาพาธด้วยภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคปอด และโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ร้อยละ 30.57 และมีภาวะน�้าหนักเกิน ร้อยละ 4.5 
สอดคล้องกับข ้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เช ่น  
โรงพยาบาลสงฆ์ มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา  
มหาวชริาลงกรณ์ ทีไ่ด้มกีารตรวจคัดกรองสขุภาพของ 
พระสงฆ์ ซึ่งมีผลออกมาตรงกันในภาวะวิกฤติใน
สุขภาพของพระสงฆ์ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs

เมื่อพระสงฆ์เกิดการอาพาธ ย่อมต้องเกิด 
ความไม่สบายใจตามมาด้วย อันเนื่องมาจากการดูแล
อุปัฏฐากของญาติโยมสมัยใหม่ ที่อาจยังไม่เข้าใจ 
พระธรรมวนิยับางประการทีพ่ระสงฆ์ปฏบัิต ิท�าให้เมือ่
ดูแลอุปัฏฐากจึงหลีกเลี่ยงการกระท�าผิดวินัยได้ยาก  
ดังนั้นพระสงฆ์บางรูปจึงหลีกเลี่ยงการเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาล โดยอาจทานยาสามญัประจ�าบ้าน หรอืใช้
ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านแทน นอกจากนั้น เมื่อ
พระสงฆ์อาพาธมีจ�านวนสูงมากขึ้น ย่อมส่งผลต่อการ
ปฏิบัติศาสนกิจ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

รณรงค์เพิ่ม 5 เมนูสุขภาพพระสงฆ์ 

จากกระแสความห่วงใยในสุขภาพพระสงฆ์  
ส่งผลให้หลายหน่วยงานได้มกีารด�าเนนิงานและร่วมกนั
ด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพพระสงฆ์ร่วมกัน 
เช่น 

การเสนอเมนทูางเลอืกด้านสขุภาพพระสงฆ์โดย
กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ตัวอย่างเมนูอาหารเพื่อ
สุขภาพ ส�านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 
ได้แนะน�าไว้ 5 เมนู คือ 

เมนทูี ่1 ข้าวกล้อง ช่วยต้านอนมุลูอสิระ ลดไขมนั
และน�้าตาลในเลือด 

เมนทูี ่2 น�า้พรกิอ่อง มส่ีวนประกอบของมะเขอืเทศ
ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยบ�ารุงสายตา 

เมนทูี ่3 แกงส้มมะรมุ ฝักมะรมุช่วยลดความดัน
โลหิต ลดไขมันในเส้นเลือดและป้องกันโรคมะเร็ง 

เมนทูี ่4 ถัว่เขยีวต้มน�า้ขงิ ช่วยขับสารพิษในตบั 
และขับลมในกระเพาะอาหาร 

เมนูที่ 5 ผลไม้สด ช่วยให้ระบบขับถ่ายท�างาน
เป็นปกติ และควรเลือกถวายน�้าดื่มที่ได้มาตรฐานมี
เครื่องหมายการรับรองคุณภาพจาก อย. และ มอก.

วตัรในการบณิฑบาต. (25 มนีาคม 2555). โพสต์ทเูดย์. สบืค้น
จาก https://www.posttoday.com/dhamma/144865

กระทรวงวฒันธรรม โดย ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) และ 
กรมการศาสนา ร่วมกับ จังหวัดสุโขทัย และส่วนราชการ 17 
จังหวัดภาคเหนือ จัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ชวนทุกภาค
ส่วน ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา. 
(24 มกราคม 2562). ศูนย์คุณธรรม สืบค้นจาก https://th.
wikipedia.org/wiki/บิณฑบาต

สธ.แนะ 5 เมนูสุขภาพถวายพระสงฆ์. (28 กุมภาพันธ์ 2562). 
Thaihealth. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/
Content/47727-สธ.แนะ%205%20เมนูสุขภาพถวายพระ
สงฆ์.html
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วินัยจรำจร
สะท้อนวินัยชำติ
อุบัติเหตุ แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดย 

ไม่สามารถคาดเดาได้ หลายเหตกุารณ์เป็นเหตกุารณ์ที่
เกิดจากความประมาทและสามารถป้องกนัการเกดิเหตุ
ได้ อย่างในกรณีของอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่ส่วนใหญ่
มสีาเหตสุ�าคญัมาจาก “การขาดวนิยัจราจร” ทีร่วมถึง
ปัญหาเมาแล้วขับ จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหา ต้นตอที่เกิดขึ้นต้ังแต่ 

การมีปากเสียง ความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาท  
ไปจนถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

ประเทศไทยในช่วงเทศกาลส�าคญั เช่น เทศกาล
ปีใหม่ และประเพณีสงกรานต์ ที่มีวันหยุดติดต่อกัน
หลายวัน มักเป ็นช ่วงที่หน ่วยงานภาครัฐได ้ม ี
การประกาศสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เช่น 
“7 วันอันตราย” เพื่อเป็นช่วงของการเฝ้าระวังและ

ปฏิบัติการในการลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และ 
การสูญเสียชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอุบัติเหตุบน
ท้องถนน โดยใช้มาตรการต่าง ๆ  เป็นตวัช่วยก�ากบั เช่น 
การกวดขันวินัยจราจร การต้ังจุดพักรถ การรณรงค์ 
ลดอุบัติเหตุ การจับกุมผู้กระท�าผิด เป็นต้น

ผลกระทบและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

ประเทศไทยกับการติดตามข่าวสรุปสถิติ ทั้งที่
เกิดขึน้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ได้
รับความสนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป เมื่อต้นปี 2562 ได้มีการรณรงค์และ
สรปุสถติอิบุตัเิหตรุะหว่างวนัที ่27 ธนัวาคม 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
จังหวัดท่ีเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค อย่างเช่นจังหวัด
นครศรธีรรมราช ที่มีอุบัติเหตุสะสมสูงสุดถึง 118 ครั้ง 
และมีผู้บาดเจ็บสูงสุดถึง 137 คน ในขณะที่ จังหวัด
นครราชสีมา มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 25 ราย 

ทั้งนี้ สาเหตุที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุจนน�ามาซึ่ง
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ การดื่มแล้ว
ขับ ร้อยละ 40.39, การขับรถเร็วเกินก�าหนด 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./หมูบ้่าน ร้อยละ 34.90 เมือ่เปรยีบเทียบ
กับสถิติช่วงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ในปี 
2561 ที่มีอุบัติเหตุสะสมจ�านวน 3,841 ครั้ง มีผู้ได้รับ
บาดเจ็บ 4,005 คน และผู้เสียชีวิตจ�านวน 423 คน ซึ่ง
แม้ว่าจะมจี�านวนอบุตัเิหตลุดลง แต่กลบัมจี�านวนผูเ้สยี
ชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 40 คน

ถดัมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทีม่กีารสรุปสถิต ิ
5 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11 - 16 เมษายน 2562 
ของ ศูนย์อ�านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
(ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พบว่า
มจี�านวนอบุตัเิหตุสะสมสูงถึง 2,702 ครัง้ ผู้เสียชวีติรวม 
297 ราย มผีูบ้าดเจบ็สะสม 2,807 คน ซึง่จังหวดัทีเ่กดิ
อุบัติเหตุสูงสุดและบาดเจ็บสูงสุด ยังคงเป็นเมืองใหญ่
อย่างจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยอดุรธานเีป็นจงัหวดัทีม่ผีูเ้สยี
ชีวิตสูงสุด จ�านวน 14 ราย และพบว่าอุบัติเหตุที่ท�าให้
มผีูเ้สียชวีติส่วนใหญ่เกิดบนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 
59.85 โดยส่วนใหญ่เกดิบนเส้นทางตรง ร้อยละ 66.54 
อย่างไรก็ตาม สาเหตุส�าคัญของการเกิดอุบัติเหตุเกิด
จากการขับรถเร็วร้อยละ 43.4

“ทะเลาะวิวาท” ปัญหาใหญ่ผู้ใช้รถ

นอกจากสาเหตุการเมาแล้วขับ ขับรถผิดกฎ 
การขาดวินัยจราจร หรือสภาพถนนหนทางที่ไม่ได้
มาตรฐานแล้ว ยังพบว่า การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
นัน้มสีาเหตุมาจากอารมณ์ร้อนของผู้ขบัขี ่หรอืการขาด
การควบคุมอารมณ์โกรธ ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิด
เหตุการณ์การทะเลาะวิวาทต่าง ๆ ตามมา โดยสถาน
ที่ท่ีมักเกิดการทะเลาะวิวาท อาจจะเกิดบริเวณท้อง
ถนนท่ีสามารถใช้ความเรว็สงู เพราะความต้องการทีเ่ร่ง
รีบ และ กลุ ่มเสี่ยงหรือมักจะก่อให้เกิดเหตุการณ์
ทะเลาะวิวาทบนท้องถนนมากที่สุด คือ กลุ่มวัยรุ่น 

นายอภิชา ฤธาทิพย์ นักจิตวิทยาคลินิกช�านาญ
การ ส�านักพัฒนาสุขภาพจิต กล่าวถึงสาเหตุที่ปัญหา
การทะเลาะววิาทมกัจะเป็นเพศชาย เนือ่งจากเพศชาย
มคีวามรนุแรงทางอารมณ์สูงในตัวอยู่แล้ว นอกจากนัน้
ยั งมีความหุนหัน ขับขี่ ด ้ วยความเร็ ว  ยั ง ไม ่มี
ประสบการณ์ในการขับข่ีเท่าที่ควร และไม่เข้าใจ 
กฎจราจรหรือปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดเท่ากับผู้ใหญ่
หรือผู้ที่ใช้รถมาเป็นระยะเวลานาน 

ดังนั้นทางออกที่ดีคือ “การฝึกสติ” ซึ่งเป็น 
สิง่ส�าคญัในการขบัขีย่านพาหนะ หากขาดสติ ก็จะขาด
การยับยั้งอารมณ์ น�ามาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งการ
ระบายอารมณ์ด้วยความรุนแรง อาจท�าได้โดยการ 
ด่าทอ แจกของลับ กดแตรเร่งเครื่อง ใช้ก�าลัง ชกต่อย 
รวมไปถึง ใช้อาวุธท�าร้ายร่างกาย
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อันดับ 2
ไมมีใบขับขี่

อันดับ 9
เมาสุรา

*สถิติการจับกุม ชวงสงกรานตป พ.ศ.2561
ขอมูลจาก กองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ไมสวมหมวกนิรภัย
อันดับ 1

จัดอันดับ 10 ขอหา
บนทองถนน

ตัวอย่างการทะเลาะววิาท ทีเ่ป็นข่าวดงับนโลก

ออนไลน์

• “หนุม่ใหญ่ นัง่ชลิบนหลงัคาบเีอม็ รอประกนัฯ” 
คลิปดังที่เกิดการตั้งข้อสงสัยของสังคมออนไลน์ว่า 
ท�าไมหนุ่มใหญ่ถึงนั่งอยู่บนหลังคารถของตนเพื่อรอ
ประกันมาดูแลค่าใช้จ่าย โดยสาเหตุหลักเกิดจากหนุ่ม
ใหญ่ไม่พอใจคู่กรณทีีม่กีารขบัขีด้่วยโทสะ จนปาดหน้า
กันและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้ผู้ขับขี่บนท้องถนน
รายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับความเสียหายจาก
อุบัติเหตุไปด้วย 

• “ฮัน่แน่!! จากความไม่พอใจบนท้องถนนสูก่าร
ทะเลาะวิวาท” ที่กลายเป็นวลีเด็ด ฮั่นแน่ ในโลก

ออนไลน์ เกิดการน�ามาตัดต่อ ล้อเลียนมากมาย แต่
เบ้ืองหลงัของปัญหา เกดิจากการกระทบกระทัง่ด่าทอ
ระหว่างผูใ้ช้รถใช้ถนนจนน�ามาสูก่ารทะเลาะวิวาทและ
ท�าร้ายร่างกายกัน โดยเริม่ต้นมาจากความเข้าใจผิดกัน
ในเรื่องการเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์ 

• เสีย่เมาแล้วขบั สร้างความย่อยยบัให้ผูอ้ืน่ จาก
กรณีของนักธุรกิจรายหนึ่ง ได้ขับรถด้วยความมึนเมา
จากการดื่มสุรา ท�าให้เกิดอุบัติเหตุชนต�ารวจนายหนึ่ง
เสยีชวีติ เหตกุารณ์นัน้ได้ส่งผลให้ครอบครวัของต�ารวจ
นายนัน้ ต้องสญูเสยีบคุคลอนัเป็นทีร่กัและเสาหลกัของ

ครอบครวัไป แต่ด้วยพระมหากรณุาธิคณุของพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา 
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม รับบุตรสาวคนเล็กพร้อมภรรยา 
ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
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อ้างอิง

ภาคต่อคลิป ฮัน่แน่ ลงุสดจดัชกวยัรุ่น ฉุนเร่ืองนดิเดยีว 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 ด่ืมแล้วขับ-ขับเร็ว สาเหตุหลัก. (3 มกราคม 
2562). ไทยรัฐ. สืบค้นจาก https://mgronline.com/
qol/detail/9620000000661

ต�ารวจ ยืนยนัตรวจ หนุ่มใหญ่น่ังหลงัคาบเีอม็ฯ ไม่พบสาร
เสพติด-ไม่เมา ระบุแค่หัวร้อน แจ้งข้อหาคดีอาญา คู่กรณี
ทั้ง 2 ฝ่าย. (6 มีนาคม 2562). Line Today. สืบค้นจาก 
https://today.line.me/th/pc/article/ต�ารวจ+ยืนยัน
ตรวจ+‘หนุ่มใหญ่นั่งหลังคาบีเอ็มฯ’+ไม่พบสารเสพติด
+ไม่เมา+ระบุแค่หัวร้อน+แจ้งข้อหาคดีอาญาคู่กรณีทั้ง
+2+ฝ่าย-aWePXp

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

คสช. ยึดรถ เมาแล้วขับ พุ่งเกิน 2 พันคัน คนกระท�าผิดร่วม 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

นักธุรกิจขับรถชนต�ารวจกองปราบ-ภรรยาเสียชีวิต. (12 
เมษายน 2562). Thai PBS. สืบค้นจาก http://news.
thaipbs.or.th/content/279220 (เส่ียเมาแล้วขับรถชน
ต�ารวจและภรรยาตาย)

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

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

จากปีใหม่ ถึงมหาสงกรานต์  

มหกรรมการเสียชีวิต 

แม้รัฐบาลและหน่วยงานหลายภาคส่วน จะมี
มาตรการในการควบคมุการกระท�าความผดิต่าง ๆ  เช่น 
มาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ในช่วงสงกรานต์ 
ระหว่างวันที่ 11 - 13 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา พบ 
ผู้กระท�าผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
โดยประมาท ด้วยการดืม่แล้วขบัข่ี ดงันี ้รถจักรยานยนต์ 
พบการกระท�าความผิด 98,808 ครั้ง เจ้าหน้าที่จ�าเป็น
ต้องยึดรถจักรยานยนต์ไว้ 1,685 คัน รถยนต์ จ�านวน 
609 คนั และส่งผูก้ระท�าผดิรถจกัรยานยนต์ ด�าเนนิคดี 
44,024 คน ส�าหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์
ส่วนบุคคล จ�านวน 27,283 คน รวมถึงการคุม 
ความประพฤติผู้กระท�าผิด แต่ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ของรัฐบาลในช่วงเทศกาลต่อไป

จากสถานการณ์ดงักล่าวข้างต้น ทัง้การกระท�า 
ความผิดกฎจราจร ความขัดแย้งในการใช้รถใช้ถนน 
ตลอดจนปัญหาเมาแล้วขับ สะท้อนให้เห็นถึงการ 
ขาดวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู ้ใช้รถ 
ใช้ถนน อันส่งผลกระทบต่อผู้เสียหายและสังคมใน 
วงกว้าง ตลอดจนเป็นปัจจัยส�าคัญทางสังคมในการ
ก�าหนดสุขภาพ เนื่องจากก่อให้เกิดการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี ซึ่งส ่วนใหญ่ 
เกิดเหตุการณ์ในช่วงเทศกาลส�าคัญ ที่ควรจะเป็น
เทศกาลที่น�าความสุขมาสู่คนไทย อย่างเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ 

“วินัย”  

เครื่องมือสร้างความปกติสุขของคนในชาติ

ค�าว่า วินัยจราจร สะท้อนวินัยชาติ ยังเป็น 
ข้อเท็จจริงในสังคมไทย เพราะการมีวินัย ซึ่งหมายถึง
การให้ความส�าคัญกับกฎ ระเบียบ หรอืกติกาของสงัคม 
และประเทศที่จะท�าให้ประเทศเกิดความสงบสุข และ
อยูร่่วมกนัโดยปกติสุข การมวีนิยัของคนในสังคม แม้ว่า
จะเป็นส่ิงทีต้่องเกิดจากการปฏิบัติโดยตนเอง แต่ก็เป็น
สิ่งท่ีส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวมได้ จาก
สถานการณ์คณุธรรมดงักล่าว แสดงให้เหน็และย�า้เตอืน
ซ�้า ๆ ในช่วงเทศกาลต่อเทศกาล หรือแม้กระทั่ง
เหตุการณ์กระทบกระทั่งบนท้องถนนที่มักพบเห็นได้
เป็นประจ�า ทีม่คีวามรนุแรงตัง้แต่ การด่าทอด้วยค�าพดู 
การทะเลาะววิาท การเกิดอบุติัเหตุ การสูญเสียทรพัย์สิน 
การบาดเจ็บ และที่ร้ายแรงที่สุด คือ การสูญเสียชีวิต 
ซึง่ยงัคงเป็นปัญหาทีค่นทัง้ประเทศ ทัง้รัฐบาล หน่วยงาน
ภาครัฐ และประชาชนต่างให้ความตระหนัก รวมถึง 
มีการออกมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าว เข้าควบคุม
สถานการณ์ และการรณรงค์ในเรือ่งต่าง ๆ  เช่น เมาไม่ขบั 
ง่วงนอนพัก การต้ังสถานที่พักรถ ฯลฯ แต่จะพบว่า  
การเสริมพลังทางบวกในการสร้างวินัย ให้เกิดเป็น
คุณธรรมของคนในชาติ น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหา 
ในระยะยาว และมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวด 

ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานกระบี่ โรงเรียน 

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และ
โรงเรียนนายเรืออากาศ ณ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 7 
มิถุนายน 2443 ความว่า 

“วินัยนี้ เป็นส่ิงที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในส่วน
บุคคลและส่วนรวม กล่าวคือ ในส่วนบุคคล วินัยจะ
ท�าให้บุคคลสามารถใช้ความรู ้ความสามารถและ
ประพฤติปฏิบัติตน ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ในส่วนรวม วินัยนี้นั้น จะท�าให้หน่วยงาน 
สังคม ตลอดจนชาติ บ้านเมือง มีความแข็งแกร่ง 
สามารถปฏิบัติการต่าง ๆ  ร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ 
วิ นัยจึงเป ็นป ัจจัยหรือพลังอย ่างส�าคัญ ในการ
สร้างสรรค์ความเป็นปกติเรียบร้อย และความเจริญ
มั่นคงให้แก่บุคคลและส่วนรวม” 

ซึง่จะท�าให้คนไทยสามารถเรยีนรูเ้รือ่งวนิยัจาก
พระองค์ท่านเพื่อร่วมสร้างสรรค์ให้ประเทศไทย เป็น
สังคมคุณธรรมต่อไป
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CPIสถำนกำรณ์
ควำมโปร่งใสไทย
ตกอันดับ
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องค์กรเพือ่ความโปร่งใสนานาชาต ิ(Transparency  
International - TI) ได้เผยแพร่ดัชนีภาพลักษณ ์
การคอร์รัปชนัในภาครฐัทัว่โลก (Corruption Perception 
Index - CPI) ประจ�าปี 2018 ซึ่งแม้ว่า ประเทศโดย
ส่วนใหญ่ประมาณสองในสามจะท�าคะแนนได้ไม่ถึง 50 
คะแนนกต็าม แต่ในประเทศไทย กลบัส่งผลต่อกระแส
การวพิากษ์วจิารณ์ถงึคะแนนและผลการจดัอนัดบัของ
ประเทศไทย ซึ่งได้เพียง 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน และถกูลดอันดบัลง จากอนัดบัที ่96 เมือ่
ปี 2560 ซึ่งได้คะแนน 37 คะแนน เป็นอันดับที่ 99 
จากทีเ่คยท�าอนัดบัได้ดขีึน้จากเมือ่ปี 2559 ทีเ่คยอยูใ่น
อันดับที่ 101 ได้คะแนน 35 คะแนน 

ประเดน็ส�าคญัของการให้คะแนน และจดัอันดบันัน้ 
บ่งบอกถึงการเป็นประเทศที่มีสังคมแบบเปิด หรือ  
มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ให้สิทธิ
เสรีภาพในการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
แสดงความเห็น ตรวจสอบการท�างานภาครัฐ จะส่งผล
ต่อการเอ้ือให้ประเทศสามารถจัดการและลดผล 
กระทบจากปัญหาการคอร์รปัชนัได้ด ีดงัจะเหน็ได้จาก
ประเทศเดนมาร์ก และนิวซีแลนด์ โดยท�าคะแนนได้ 
88 และ 87 ตามล�าดับ ในขณะที่ประเทศโซมาเลีย  
เซาท์ซูดาน และซีเรีย ท�าคะแนนได้ 10, 13 และ 13 
ตามล�าดับ

ผลกระทบจากปัญหาคอร์รัปชัน

ปัญหาคอร์รัปชัน หรือการทุจริตนั้น เป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นในเกือบทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งนับวันจะทวี

อ้างอิง

คอร์รปัชนั : อนัดบัความโปร่งใสปี 2018 ตกจาก 96 เป็น 99. 
(29 มกราคม 2562). BBC ไทย. สืบค้นจาก https://
www.bbc.com/thai/thailand-47028658

วิเคราะห์ : 2 ปี 9 เดือนผ่าน ท�าไมรัฐบาลยังสอบไม่ผ่าน
ปราบโกง. (31 มกราคม 2560).  BBC ไทย. สืบค้นจาก 
https://www.bbc.com/thai/thailand-38809085

ความรุนแรง ความซับซ้อนของรูปแบบการคอร์รัปชัน 
และได้รับการยอมรับแล้วว่า หากประเทศใดมีปัญหา
คอร์รัปชันสูงย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ในสังคมไทยทีม่กีารยดึถอื
คุณธรรมเป็นพื้นฐานของวิถีวัฒนธรรมมาแต่โบราณ 
การคอร์รัปชนั ซึง่นอกจากจะเป็นความผดิทางกฎหมาย 
แล้ว ในทางสังคมคนที่กระท�าการทุจริตจึงไม่ได้รับ 
การยอมรับในสังคมด้วย แต่จากปัญหาความซับซ้อน
ในเชิงรูปแบบของการทุจริต ไม่ได้เป็นเพียงการ 
ใช้อ�านาจในการแสวงหาผลประโยชน์ทางตรงเพียง
อย่างเดียว แต่รวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง 
การขัดกันของผลประโยชน์ และการทุจริตในเชิง
นโยบายล้วนแล้วแต่ท�าให้คนในสังคมเกิดความสับสน 
และไม่สามารถรู้เท่าทันสถานการณ์การคอร์รัปชันที่
เกิดขึ้นได้

กระบวนการแก้ไขปัญหาในประเทศไทย

ประเทศไทยภายหลังการกระท�ารัฐประหาร 
ใน ปี พ.ศ. 2557 ที่ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหา 
การทจุรติในภาครฐัอนัน�ามาสูค่วามวุน่วายของบ้านเมอืง 
ซึง่รฐับาล และหน่วยงานภาครฐัก็มท่ีาท ีมาตรการ และ
กลไกต่าง ๆ ที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตมา
โดยตลอด เช่น (1) พ.ร.บ.การอ�านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  
(2) พ.ร.บ.การจดัตัง้ศาลอาญาคดทีจุรติ พ.ศ.2559 (3) 
การแก้ไขและเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมาย ป.ป.ช. 
ให้เจ้าหน้าทีร่ฐัทีร่บัสนิบนมโีทษสงูสดุคอืประหารชวีติ 

และให้เอาผดิกับเอกชนทีจ่่ายสนิบนด้วย (4) การยกระดับ 
มาตรฐานป้องกนัการทจุรติในระดบันานาชาตมิาใช้กับ
โครงการของภาครัฐ ทั้งข ้อตกลงด้านคุณธรรม  
ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และ
โครงการความ โปร ่ ง ใส ในอุ ตสาหกรรมส กัด
ทรัพยากรธรรมชาติ (EITI) (5) การตั้งศูนย์อ�านวยการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอ.ตช.) (6) การตั้ง 
คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ (คนร.) ขึน้มาปฏริปู
การท�างานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและ 
ความโปร่งใสมากขึน้ นอกจากนัน้ ยังมกีารใช้มาตรา 44 
ของรัฐธรรมนูญฯ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ออกค�าสั่ง
หัวหน้า คสช. เพ่ือพักงานข้าราชการที่อยู่ระหว่าง 
ถูกสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตมาโดยตลอด

คุณธรรมส�าคัญในการแก้ไขปัญหา

แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนากฎหมาย 
ระเบยีบ รวมถงึกลไกการด�าเนนิงานเพือ่ต่อสูก้บัปัญหา
คอร์รัปชันมากมาย โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  
แต่จะพบว่ารากของปัญหาที่ส�าคัญ คือ จิตส�านึกของ
ผู้คนในสังคม โดยเฉพาะผู้ที่มีอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านต่าง ๆ ที่อาจสามารถเอ้ือประโยชน์ หรือ 
ให้โทษได้ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อันจะ
น�ามาสู่การประพฤติปฏิบัติที่น�าไปสู่การคอร์รัปชัน 
ทั้งด้านการเรียกรับผลประโยชน์ การเอื้อประโยชน ์
ให้แก่พวกพ้อง และการคอร์รปัชนัทางนโยบายทีจ่ะก่อ
ให้เกดิความเสยีหายอย่างใหญ่หลวงต่อระบบเศรษฐกิจ 
ความเชื่อมั่น และทรัพย์สินของประเทศ

กรมสรรพากร. พระราชด�ารัสในพิธีพระราชทานพระพุทธ 
นวราชบพิตรประจ�าจังหวัดน่าน. (1 เมษายน 2562) สืบค้น
จาก http://www.rd.go.th/publish/kingsay/Royal_ 
Instruction10032512.pdf ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติ. 

CPI: Corruption Perception Index ดัชนีชี้วัดภาพ
ลักษณ์คอร์รัปชัน. (1 เมษายน 2562) สืบค้นจาก 
https://www.nesdb.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.
php?nid=6427



CPI คือดัชนีชี้วัดภาพลักษณ
คอรรัปชันในภาครัฐทั่วโลก

CPI 
สถานการณความโปรงใสไทย

ตกอันดับ
ปพ.ศ.2560
37 คะแนน   
อันดับที่ 96

ปพ.ศ.2561
36 คะแนน
อันดับที่ 99

คะแนนและอันดับ CPI ของประเทศไทย

TOP 5 จาก180ประเทศ ในป พ.ศ.2561

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

จัดลําดับคะแนนในอาเซียน

 เดนมารก นิวซีแลนด  ฟนแลนด   สิงคโปร    สวีเดน

*ขอมูลจาก
องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International)

88 87
85 85 85

28

 การสร้างเสรมิคณุธรรมส�าคญัเพือ่การแก้ไข
ปัญหาคอร์รปัชนั คอื ความซ่ือสตัย์สจุรติของคนในชาติ
ในทุกกลุ่มวัย การด�าเนินการที่ส�าคัญ เพ่ือให้เกิดเป็น
ค่านิยมที่ส�าคัญในการยึดถือปฏิบัติในสังคมไทย 

จากสถานการณ์องค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International - TI)  
เผยแพร่ดัชนภีาพลกัษณ์การคอร์รปัชนัในภาครฐัทัว่โลก 
(Corruption Perception Index - CPI) ท�าให้
ประเทศไทยได้เรียนรู้ว่า การแก้ไขปัญหาคอร์รปัชนันัน้ 
ไม่อาจกระท�าได้แต่เพยีงภาครฐัเพยีงฝ่ายเดยีว หากแต่
ต้องเกดิความร่วมมอื และเอาจรงิเอาจงัของทกุภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึง 

ภาคเอกชน และชมุชนต่าง ๆ  ในการสร้างสังคมแบบเปิด 
ในการสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบาย 
ร่วมด�าเนนิการ และตรวจสอบผลการด�าเนนิงาน รวมถึง 
การส่งเสริมคุณธรรม “ซื่อสัตย์สุจริต” ที่เป็นคุณธรรม
พื้นฐานส�าคัญของทุกคนในสั งคมให ้กลับมามี 
ความส�าคัญ และตระหนักถึง เพื่อลดการกระท�าผิด 
ตั้งแต่ระดับบุคคล พวกพ้อง และสังคมโดยรวม โดย 
ยดึหลกัการเหน็ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ดัง
พระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานในพธิพีระราชทานพระพทุธนวราชบพติร 
ประจ�าจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2512  

“...ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น 

ทุกคนต้องมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร 

ต้องรู้จักคิดพิจารณาด้วยปัญญา

และความรอบคอบ ยึดมั่นในความสามัคคี

และความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอา

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นจุดประสงค์ส�าคัญ

จึงจะสามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ 

ให้ส�าเร็จผลโดยสมบูรณ์ได้...”



ในงำนบวช งำนบุญ
วิวำทเดือด

สิง่หนึง่ทีม่กีารสบืทอดกนัมาจนเป็นธรรมเนยีม
ปฏบิตั ิคอื การอุปสมบทหรือการบวช จากความเชือ่ที่
ปลูกฝังในการบวชเรียน เป็นสิ่งสะท้อนได้ถึงความ
กตญัญขูองกุลบตุรต่อบดิามารดา และบุพการทีัง้หลาย 
รวมถึงเป็นหนึ่งในหน้าที่ของชายไทยที่ต้องกระท�า

การเปล่ียนแปลงทางสังคมตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา รวมถึงเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าข้ึน ท�าให้
การจัดงานบวชในปัจจุบันไม่แตกต่างจากการจัด
มหรสพของผู้คนในชุมชน มีการร้องร�าท�าเพลง จัดหา
อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการเฉลิมฉลอง เมื่อมีการ

เล้ียงฉลองท�าให้พบเห็นภาพการด่ืมสุรา เกิดความคึก
คะนองจนเกนิเหตอุนัสมควร น�าไปสูค่วามขดัแย้ง และ
หลายครัง้ลกุลามไปสูก่ารทะเลาะววิาท ทัง้ในหมูผู้่ร่วม
งานกันเองและผู ้อื่น โดยสามารถพบเห็นได้จาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามหน้าข่าวและสื่อออนไลน์ 

• อันธพาลงานบวชบุกโรงเรียนวัดสิงห์ เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เกิดเหตุการณ์วัยรุ่น
วัดสิงห์บุกเข้าท�าลายสิ่งของราชการภายในโรงเรียน
มธัยมวดัสงิห์ ทีอ่ยูร่ะหว่างการสอบ GAT/PAT ของเดก็
นักเรียน พร้อมทั้งยังได้ก่อเหตุท�าร้ายร่างกาย ครู 
นกัเรยีน รปภ.ของโรงเรยีน และมกีารลวนลามทางเพศ
นักเรียนหญิง 

• ดราม่างานบวช เปิดเพลงเสียงดัง เมื่อวันที่ 
1 มีนาคม 2562 เกิดเหตุการณ์ความไม่พอใจการจัด
งานบวชที่ส ่งเสียงดัง ในบริเวณใกล้เคียงหอพัก
นกัศกึษา มหาวทิยาลยัแห่งหนึง่ย่านปทมุธาน ีทีล่กุลาม
ไปสู่การโต้เถียงกันในโลกออนไลน์ และน�ามาสู่การ
คุกคามระหว่างกันของชุมชนและนักศึกษา

• ทะเลาะวิวาทท�าร้ายกันในงานบวช เมื่อวัน
ที่ 7 เมษายน 2562 มีรายงานข่าว การทะเลาะวิวาท
ในงานบวชในช่วงเวลาประมาณ 23.30 น. ของบรเิวณ
อาคารอเนกประสงค์ภายในเทศบาลแห่งหนึง่ใน อ�าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จนมีผู ้ได้รับบาดเจ็บ  
ซึ่งผู้ก่อเหตุได้มีปากเสียงกับผู้ร่วมงานที่ก�าลังกินเล้ียง 
จนน�ามาสู่การทะเลาะวิวาทกัน

ทะเลาะวิวาท สะท้อนระบบนิเวศสังคมป่วย

รศ.นพ.สรุยิเดว ทรปีาต ีกมุารแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านเด็กและวัยรุ่น และผู้อ�านวยการ ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ได้ให้สมัภาษณ์กบัหนงัสือพมิพ์โพสต์
ทูเดย์ กล่าวถึงเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทที่วัดสิงห์ 
โดยระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้สะท้อนถึงราก
เหง้าของปัญหา ระบบนเิวศในสังคมทีก่ลุ่มคนดังกล่าว
อาศัยอยูก่�าลงัมภีาวะล้มเหลวในหลายด้าน ซึง่ผูก่้อเหตุ
ควรตระหนกัว่า เขตวดั เขตปฏบัิติธรรมของทกุศาสนา 
ล้วนเป็นพืน้ทีท่ีท่ัว่โลกเข้าใจในการเคารพศกัด์ิศรคีวาม
เป็นมนุษย์ สิ่งที่เกิดขึ้นนับเป็นการกระท�าการเกินเลย 
ขาดการพัฒนาชีวิตและจิตส�านึก มองมูลค่าของวัตถุ
ส�าคัญกว่าเรื่องอื่น ๆ และส�าคัญกว่าจิตใจ โดยส่ิง
แวดล้อมท่ีพวกเขาอาศัยอยู ่ อาจจะส่งเสริมให้ใช้
อารมณ์มากกว่าสติปัญญา ระบบนเิวศของสังคมทีส่ร้าง
พวกเขามาก�าลงัป่วย และต้องเร่งหาทางแก้ไข เริม่จาก
ครอบครัวต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ท�าดีให้เด็กซึมซับ มี
ชมุชนทีเ่ข้มแข็งสร้างกลไกให้กลายเป็นสังคมคณุธรรม 

จัดระเบียบใหม่ ห้ามดื่มสุราในบริเวณวัด

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่
ผ่านมา ได้มีการประชุมมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ และได้ออกประกาศส�าคญั 
คอื ให้ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิแจ้งไปยงัเจ้า
คณะปกครอง ให้ด�าเนินการตามมติมหาเถรสมาคม 
เรื่องการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในบริเวณวัด 
การห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัด และการแสดงไม่เหมาะ
สมในวัด แจ้งเจ้าอาวาสทุกจังหวัดทั่วประเทศที่จัดพิธี
อุปสมบท ให้ก�าชับผู้ที่มาร่วมงาน ปฏิบัติตามระเบียบ
ขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้ โดยเฉพาะการน�าเครือ่งขยายเสยีง
ทีม่รีะดับเสียงทีเ่หมาะสม ไม่รบกวนผูอ้ืน่ ปฏบิตัตินให้
เหมาะสมตามหลกัพระพทุธศาสนา ทัง้นีห้ากมองย้อน
กลบัไป เจ้าอาวาสวดัมสีทิธใินการอนุญาตหรือก�าหนด
ให้มกีารจดักิจกรรมวดั ตามระเบยีบมหาเถรสมาคม ว่า
ด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 ที่ระบุถึงการจัดงานวัด
ทกุประเภท ห้ามไม่ให้มกีารแสดงใด ๆ  ทีเ่ป็นการลบหลู่
ดหูมิน่พระพทุธ พระธรรม หรอืพระสงฆ์ การพนนั การ
เต้นร�าวง ทั้งนี้รวมถึงการจ�าหน่าย หรือเลี้ยงสุรา การ
ออกประกาศของมหาเถรสมาคมในคร้ังนี้ จึงมีความ
ส�าคัญ และน่าจะเกิดผลในเชิงการปฏิบัติ เนื่องจาก 
หากเจ้าอาวาสฝ่าฝืนจะมคีวามผิดฐานละเมดิจรยิาพระ
สังฆาธิการ ต้องได้รับโทษ
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การจัดงานบวชในประเทศไทย นับเป็นค่านิยม
ของชายไทยที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป การจัดงานมีขนาด
ใหญ่เลก็แตกต่างกนัไปตามฐานะทางเศรษฐกจิ แต่เมือ่
หันกลับมาดูค่าใช้จ่ายในงานบวช ที่อาจเรียกได้ว่าใน
ประเทศไทย มีตั้งแต่การบวชฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ไปจนถงึการบวชทีต้่องใช้เงนิหลกัแสนหลกัล้าน ซึง่ส่วน
ใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดจ้างวงดนตรี การ
จัดเตรียมโต๊ะจนีและค่าสรุาในการจดัเลีย้งผูม้าร่วมงาน 
รวมถึงในหลายงานมีการท�าสลากแลกของรางวัลใน
สลากโปรยทานให้กับผู้เข้าร่วมงาน มุมหนึ่งอาจเป็น
สีสันที่สร้างความสนุกสนานในการได้พบปะกันในงาน
บุญ แต่หลายครอบครัวจ�าเป็นที่จะต้องไปกู้หนี้ยืมสิน
มาเพื่อใช้ในการจัดงานบวช

นายสงกรานต์ ภาคโชคด ีผูอ้�านวยการส�านกังาน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้มีการให้ข้อมูลต่อ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ว่าจากข้อมูลที่เครือข่าย
เยาวชนป้องกันนักด่ืมหน้าใหม่ ลงพ้ืนทีส่�ารวจความคิด
เห็นต่อการดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โดยส�ารวจประชาชน
ในพืน้ทีก่รงุเทพฯ จ�านวน 1,000 ตวัอย่าง พบว่า 73% 
เห็นด้วยว่าไม่ควรมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ 
เช่น งานบวช งานศพ ฯลฯ เมือ่ถามว่าเคยดืม่เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ในงานบญุประเพณหีรอืไม่ 34.7% ระบุว่า 

เคยดื่มในงานบวช 36% ระบุว่าเคยด่ืมในงานทอด
ผ้าป่า กฐิน

ส�าหรับเหตุผลที่งานบุญประเพณีต้องมีเหล้า 
30.9% มองว่าเพราะความสนกุสนาน 27.2% เป็นการ
พบปะสังสรรค ์ของคนในท้องถิ่น 19.1% เป ็น
ธรรมเนยีมปฏิบติั และ 13% เป็นการแสดงความมหีน้า
มีตาในสังคม ที่น่าห่วงคือ กลุ่มตัวอย่างเกือบ 1 ใน 4 
หรือ 20.4% ไม่ทราบว่าดื่มเหล้าในวัดผิดกฎหมาย 

จะเห็นได้ว่า ในการบวชตามหลักพระพุทธ
ศาสนาที่แท้จริง ให้ความส�าคัญกับความมุ่งมั่นที่จะ
น�าพาตนเองเข้าสู่เส้นทางแห่งการเอาชนะกิเลสของผู้
ขอบวช และมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยท่ีเป็นค่าเครื่อง
อัฐบริขาร รวมกับเงินท�าบุญ บ�ารุงสถานที่ และถวาย
วัดเพียงเล็กน้อย รวมถึงในปัจจุบัน มีทางเลือกในการ
บวชจากการสนบัสนนุและส่งเสรมิการบวชในวาระต่าง ๆ  
ที่จัดโดยคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน 
ซึ่งท�าให้ไม่ต้องใช้เงินมากนักในการบวช

สร้างค่านิยมใหม่ งานบวชต้องไม่สร้างบาป

ในขณะที่ พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชล
ประทานรงัสฤษด์ิ กล่าวว่า “ชาวพทุธมแีบบอย่างทีท่กุ
คนทราบคือ พระพุทธเจ้า ตอนพระองค์ออกบวชใน

ช่วงกลางคืนมีเพียงแค่ 3 ชีวิต คือ นายฉันทะ ม้า และ
พระองค์ ไม่มสีิง่อืน่ใดมาแอบแฝงจากนี ้เพราะการบวช 
คือ ลด ละ เลิก ไปสู่ทางที่ประเสริฐ พบธรรม ไม่ใช่ไป
หาเวรกรรม ไม่มีแบบอื่น มีเพียงแบบเดียวเท่านั้นคือ
แนวของพระพทุธเจ้า ทีแ่สวงหาบญุไม่ใช่แสวงหาบาป 
และได้พระธรรมคุม้ครอง เป็นผูฝึ้กปฏบิตั ิฝึกนสิยัทีไ่ม่
ดีออกไป” โดยท่านยงัได้ให้ข้อคดิต่อผู้ทีท่�าการขอบวช 
ว่าการบวชไม่ใช่การล้างผลาญทรัพย์ ท่ีน�าทรัพย์สิน
สมบตัทิีส่ะสมท้ังชีวิตมาละลายทัง้หมดในไม่กีน่าท ีและ
ไม่ใช่การบวชสะสมทุน หวงัจะหาก�าไรจากคนทีม่าร่วม
งาน ได้เงิน ซ่ึงเป็นการกระท�าที่ท�าให้ตัวเองเสียหาย
และยิ่งห่างจากศาสนา ขณะเดียวกันก็ไม่ควรเอาการ
บวชมาย�่ายีให้ตระกูลเสียหาย สังคมตกต�่า ซ่ึงจะต้อง
ท�าแล้วให้ทกุคนสบายใจ ไม่ใช่สร้างความเสียหาย สร้าง
บาป และสิ่งส�าคัญกว่านั้นคือ การไม่ให้มีอบายมุข 
เหล้ายาเข้าไปในงานบวช จนเหมือนปัจจุบันที่กลาย
เป็นเรื่องสนุกสนานในการแห่นาค จนไม่รู้ว่าไปสวรรค์
หรอืนรก ผลส�ารวจสะท้อนชดัว่า เราเน้นความส�าราญ
กันจนเกินขอบเขตไปมาก ถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัด
ระเบียบ สร้างค่านิยมงานบวชงานบุญกันใหม่ ก่อนที่
วฒันธรรมประเพณีจะเส่ือมถอยไปมากกว่านีด้้วยความ
เชื่อผิด ๆ ที่ว่างานบุญงานบวชต้องมีเหล้า

สังคมไทยกับประเพณี “งานบวช=งานรื่นเริง”

อ้างอิง

#โหดสัสวัดสิงห์ อันธพาลยุค 4.0 ถึงเวลา “วัด” ต้อง
จดัจารตี “งานบวช” ใหม่. (2 มนีาคม 2562). ผูจ้ดัการ 
สุดสัปดาห์. สืบค้นจาก https://mgronline.com/
daily/detail/9620000021055

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

มส.ออกกฎเข้ม แจ้งเจ้าอาวาส งานบวชห้ามเสยีงดัง ใช้เครือ่ง
ขยายเสียงท่ีเหมาะสม. (1 มีนาคม 2562). ข่าวสด. สืบค้น
จากhttps://www.khaosod.co.th/around-thailand/
news_2264480
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พอเพียง คุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

ภาพการบวชแบบเรียบง่าย สอดคล้องกับวิถี
ปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา ที่มุ่งเน้นไปที่ทาง
สายกลางในการด�ารงชีวิต และการบวชยังเป็นการ
แสดงเจตจ�านงอย่างมุ ่งมั่นของชายไทย ในการท�า
หน ้าที่ชาวพุทธอย ่างแท ้จริง ดังจะเห็นได ้จาก
สถานการณ์ที่ปรากฏข้ึน ดังจะยกตัวอย่างพอสังเขป 
ดังนี้

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อุโบสถวัดราช
บรูณะ อ�าเภอเมือง จงัหวัดพษิณุโลก กบัการอปุสมบท
ให้กบันาคสองคนทีเ่ป็นหลานเจ้าอาวาส ซึง่บรรยากาศ
การจัดงานมีความเรียบง่าย โดยมีการเทศนาธรรม มี
การแห่นาครอบโบสถ์สามรอบ การโปรยทาน และ
ประกอบพิธอีปุสมบท โดยปราศจาก เครือ่งเสยีง ดนตรี
น�าขบวน หรือแม้กระทั่งการฉลองพระใหม่

นอกจากนัน้ยงัมภีาพประทบัใจ เหตกุารณ์ทีเ่กดิ
ขึน้เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2561 ทีม่กีารบวชเพือ่ทดแทน
คุณบิดามารดาของน้องทอม ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ 
พร้อมแฮชแท็ก #บวชทดแทนคุณพ่อแม่คือส่ิงที่ลูก
ผูช้ายท�าได้ โดยเป็นภาพของคณุแม่รายหนึง่เดนิถือไตร
ครองอยู่ด้านหน้าของนาค โดยที่ด้านหลังของนาคก็
เป็นคุณพ่อที่ก�าลังถือตาลปัตรและบาตรให้กับลูกที่
ก�าลงัจะเข้าพธิอุีปสมบท โดยทัง้สามคนเดนิอยูบ่นถนน

ที่เป็นดินโคลนเฉอะแฉะ ซึ่งหลังจากภาพดังกล่าวเผย
แพร่ออกไป ก็กลายเป็นกระแสแชร์ไปท่ัวสังคม
ออนไลน์กว่า 1 แสนครั้ง

การบวชโดยยึดตามหลักพระพุทธศาสนา จึง
เป็นไปเพื่อการลด ละ อาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดไป 
แม้ว่าการบวชน้ันจะเป็นเพียงช่วงหนึ่งของชีวิตก็ตาม 
การได้เข้าไปใช้ชีวิตสันโดษตามแบบแผนของพระสงฆ์
ในพระพทุธศาสนา จงึเป็นเป้าหมายส�าคญั ดงันัน้ การ
จดังานบวช จงึควรยดึมัน่ทีค่ณุธรรม “ความพอเพียง” 
ทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชน์ทีแ่ท้จรงิของการบวช เพือ่เสริม
สร้างให้เกิดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสืบทอด
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

อาจกล่าวได้ว่า หากเรามองย้อนกลับไปสู่ความ
พอเพยีง อนัเป็นคณุธรรมพืน้ฐาน และของขวญัอนัมค่ีาที่
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพติร ได้พระราชทานให้กบัปวง
ชนชาวไทย จะพบว่า การจัดงานบวชตามหลัก
พระพุทธศาสนาได้ระบุถึงสาระส�าคัญที่พิธีกรรมที่
จ�าเป็นตามหลกัพระพทุธศาสนาเท่านัน้ กล่าวคอื มกีาร
บัญญัติขั้นตอนการบวชไว้เพียง (1) โกนผมนาค (2) 
แต่งตวันาค (3) การเดินประทกัษณิเวยีนขวารอบพทัธสีมา 
(4) การอปุสมบท (5) การซกัซ้อมอนัตรยิกธรรมหรือ 

การสอบถามธรรมที่เป็นอันตรายต่อการบวช ดังนั้น 
หากสามารถน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่
เป็นคุณธรรมพื้นฐาน ในการสร้างความเข้มแข็งทั้งใน
ระดบัครอบครวัและสังคมมาใช้ได้ นอกจากจะเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายในการบวชได้จ�านวนมากแล้ว ยังเป็นการ
ปรับเปล่ียนค่านยิมมาสู่ค่านยิมทีดี่งาม สมกบัการเรียก
ได้ว่าเป็นวัฒนธรรมไทย

ยงัมอียู ่บวชพระ เรยีบง่าย ไม่มีดนตร ีไม่มงีานเลีย้งฉลอง. (26 
กมุภาพนัธ์ 2562). มตชินออนไลน์. สบืค้นจาก https://www.
matichon.co.th/region/news_1380902 

บวชพระเณรไม่ง่ายแล้วต่อไปนี.้ (3 มนีาคม 2562). โพสต์ทูเดย์. 
สืบค้นจาก https://www.posttoday.com/dhamma 
/582120

รองส�านักพุทธฯจัดระเบียบงานบวชปลอดเหล้า-งดอบายมุข. 
(1 มนีาคม 2562). กรมการศาสนา. สบืค้นจาก http://www.
dra.go.th/th/cmsdetail-17-19-1-4591.html

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

งานเล้ียงบวชพระเป็นสงคราม โจ๋ซ่ิงเก๋งวิวาทเดือด  
ฟันกันยับ แตกตื่นท้ังแขกท้ังนาค. (7 เมษายน 2562). 
Kapook Highlight. สบืค้นจาก https://hilight.kapook.
com/view/186447
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เคร่ืองมือสร้ำงควำมเกลียดชัง

ในสังคมไทย

HATE SPEECH

กระแสความร้อนแรงทางการเมืองไทย ในช่วง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกจากกลุ่ม
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว การให้ความเห็นผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ก็นับได้ว่ามีความร้อนแรง และสร้าง
ความขัดแย้งของผู้คนในสังคมไม่แพ้กัน ปรากฏการณ์
การใช้ถ้อยค�าเพือ่โจมตผีูอ้ืน่ด้วยถ้อยค�ารนุแรง ในเรือ่ง
การเมือง เชื้อชาติ ศาสนา ค่านิยมทางเพศ ฯลฯ ที่จะ
น�าไปสู ่ความเกลียดชัง หรือ ประทุษวาจา (Hate 
Speech) ได้เกิดขึ้น เมื่อผนวกกับการสื่อสารในสังคม
ปัจจบุนัทีม่คีวามรวดเร็ว ท�าให้กลายเป็นสือ่ทีม่เีนือ้หา
ในการสร้างความเกลียดชังในหมู่คนไทยด้วยกันเอง

ซึ่ง Hate Speech ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในรูปของ
ถ ้อยค�าหรือวาจาเท ่านั้น แต ่อาจเป ็นภาพวาด  
ภาพเคลือ่นไหว เพลง คลปิวดิโีอ หรอืการสือ่สารในรูป
แบบอืน่ ๆ  ท่ีเป็นการแสดงออกถึงความเกลยีดชงัแบบ
แบ่งแยกพรรคพวกที่คิดต่างจากตน

ประทุษวาจา สร้างความเกลียดชังในสังคม

ประทุษวาจา เป็นค�าที่ราชบัณฑิตยสภา ได้มี
การบัญญัติไว้ตั้งแต่ ปี 2557 โดยการใช้ประทุษวาจา 
ก็มีแนวคิดในหลายส่วน ทั้งท่ีเป็นส่วนของการสร้าง
ความเกลียดชังในสังคม และในส่วนที่ เป ็นการ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นอย่างอิสรเสรี ทั้งนี้ จากการ
ศึกษาวิจัย “การก�ากับดูแลสื่อออนไลน์ที่เผยแพร่
เนื้อหาที่สร ้างความเกลียดชัง” ผศ.ดร.พิรงรอง  
รามสูตรณะนันท์ หัวหน้าโครงการวิจัย น�าเสนอว่า ใน
แต่ละสังคมจะมี “พื้นที่สงวนไว้” ซึ่งเป็นเรื่องที่ยกเว้น
ไม่ให้มีเสรีภาพในการแสดงออก เช่น ความศักดิ์สิทธิ์ 
ความเจ็บปวด เพราะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างความ
เกลียดชัง เช่น สถาบันกษัตริย์ในสังคมไทยที่เป็น
สถาบันที่ประชาชนคนไทยให้ความเคารพเทิดทูน  
หรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของ
ความรุนแรง อย่างสัญลักษณ์นาซีของบางประเทศใน
แถบยุโรป

Hate Speech เกิดจากอะไร

• ในแง่หนึ่ง ความเกลียดชังจัดเป็นผลผลิตทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมทั้งกระแสหลักและกระแสรอง
ของสงัคม ซึง่มส่ีวนในการส่งต่อและปลกูฝังการสือ่สาร
สร้างความเกลียดชังให้กับเด็กและเยาวชนทั้งที่บ้าน
และชุมชน ผ่านการสร้างภาพหรือความคิดเหมารวม
เกีย่วกบัคุณลักษณะของกลุม่เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ
หรือรสนิยมทางเพศที่แตกต่าง ซึ่งอาจไม่ใช่ความจริง
เสมอ

• ในอกีแง่หนึง่ ความเกลยีดชงั กอ็าจจะสะท้อน
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มในสังคม และหากกลุ่มหนึ่ง 
มีอ�านาจทางการเมืองก็สามารถจะใช้การสื่อสาร 
ผ่านสื่อในการสร้างโฆษณาชวนเชื่อเพื่อเผยแพร ่
ความเกลียดชังต่อกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้

ผลกระทบ Hate Speech

ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ตึงเครียด 
สามารถน�าไปสู่การใช้ความรุนแรงเข้มข้น กว้างขวาง 
หากบานปลายอาจท�าให้เกิดสงครามกลางเมืองได้  
การยั่วยุด้วยวิธีการต่าง ๆ ท�าให้เกิดผลร้ายต่อผู้ใด 
ผู้หนึ่งได้ทันที เช่น ปลุกระดมให้มีการใช้ความรุนแรง
ท�าร้ายกนั ซ่ึงถือเป็นอาชญากรรม สิง่เหล่าน้ีเป็นผลพวง 
ที่สั่งสมในระยะยาวและถ่ายทอดผ่านรุ่นในสังคม เช่น
การโน้มน้าวให้เข้าใจผิดและดูถูกศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ของคนในกลุ ่มดังกล่าวจนท�าให้คุณธรรม 

ในสังคมหยาบกระด้าง อาจท�าให้วัฒนธรรมแห่ง 
การเคารพซึ่งกันและกันอ่อนแอลง รวมถึงท�าให้เกิด
การสร้างก�าแพงแห่งความไม่ไว้เน้ือเชื่อใจระหว่าง
ปัจเจกบคุคลหรอืกลุม่ในสงัคม น�าไปสูก่ารละเมดิศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ของกลุ่มเป้าหมาย ความเกลียดชัง 
โดยสร้างอคติให้สังคมรงัเกียจ และปฏเิสธความสามารถ 
ของคนกลุ่มนีท้ีจ่ะเป็นสมาชกิทีดี่ของสงัคม ยิง่ในบริบท
ออนไลน์ที่ผู้ใช้เป็นใครก็ได้เป็นผู้สร้างเนื้อหา โดยม ี
การแบ่งปันเนือ้หา และการแพร่กระจายความเกลียดชงั 
เป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ผลกระทบที่แทรกซึมอยู่
ในเส้นใยทีย่ดึโยงสงัคมเข้าด้วยกัน ท�าให้สงัคมอ่อนแอ
เพราะผู้คนขาดความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่าง 
มแีนวโน้มทีจ่ะตดัสนิกนับนฐานของความแตกต่างมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ

 สถานการณ์ประทุษวาจาทางการเมือง

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ในการเลือกตั้งทั่วไปในช่วง
ทีผ่่านมา ภายหลังจากทีไ่ม่ได้มกีารเลอืกตัง้มาเป็นเวลา
ถึงเกือบ 5 ปี จะมีการใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือใน
การอภิปราย แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะความคิด
เห็นท่ีมีเนื้อหาน�าไปสู่ความเกลียดชังอย่างมากมาย  
ซึ่ง “ความเกลียดชังออนไลน์” ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน 
สามารถแสดงออกมาทั้งค�าพูด ตัวอักษร ภาพถ่าย 
กราฟิก รวมทั้งการมาในรูปแบบคลิปวิดีโอ ผ่านพื้นที่
ไซเบอร์ในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี้

• Hate Speech กับความเกลยีดชงัระดบัโลก 
นายอนัโตนโีอ กูแตร์เรส เลขาธกิารสหประชาชาต ิ(ยเูอน็)  
กล่าวในการเปิดประชมุคณะมนตรสีทิธมินษุยชนยเูอน็
ครั้งที่ 40 ที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อ 25 
กุมภาพันธ ์ 2562 ประเด็นเกี่ยวกับการเปิดตัว
ยุทธศาสตร์โลกเพื่อปราบปรามการแสดงความเห็น
เกลียดชังหรือ Hate Speech ที่นับได้ว่าก�าลังจะเป็น
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คิดกอนโพสต
และไมสรางเนื้อหา
ความเกลียดชัง

*ขอมูลจาก
ศูนยศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4 วิธีจัดการกับ 
Hate Speech

ในโลกออนไลน

ไมกดไลค หรือคอมเมนต
แบบเห็นดวย1
ไมควรแชร หรือ
สงตออีเมล2

ใหขอมูล ขอเท็จจริง
ไรอคติและสรางสรรค3
กดปุมรายงาน
การละเมิด หรือ
รายงานผูดูแลระบบ

4

Hate Speech เปนการสราง
ความเกลียดชังดวยคําพูด
รวมถึงการใชสื่อประเภทตางๆ 
เชน ภาพวาด วิดีโอ และเพลง

ปัจจัยที่ก่อหายนะ และเป็นกระแสหลักทั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการ โดยการใช้ Hate 
Speech ในการมุง่โจมตข้ีอตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ  
เช่น ข้อตกลงว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานของยูเอ็นที่
ก�าหนดวิธีการรับมือกับคลื่นผู้อพยพและคนเข้าเมือง 
ทั้งการตีความแบบผิด ๆ และเชื่อมโยงผู้อพยพและ 
คนเข้าเมืองว่าเป็นผู ้ก่อการร้าย ซึ่งจะท�าให้นานา
ประเทศเกดิความสบัสน และไม่สามารถบรรลขุ้อตกลง
ที่จะเป็นไปเพื่อสร้างสันติสุข

• ย่ิงใกล้การเลอืกตัง้ ยิง่ต้องมสีต ิมองย้อนกลบั 
ไปยังการเลือกตั้งของประเทศไทยที่ผ ่านมา ได้มี 
ผลส�ารวจทางการแพทย์ พบว่า แนวโน้มที่น่าเป็นห่วง

ในกลุ่มประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัยที่ก่อ ‘Hate 
Speech’ หรือ ‘วาทะสร้างความเกลียดชัง’ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมือง ผ่านทางสื่อ
สงัคมออนไลน์ เมือ่มกีารเสพสือ่ทีเ่ตม็ไปด้วยวาทะแห่ง
ความเกลียดชังมากเกินความจ�าเป็น นอกจากจะก่อ 
ให้เกดิความเครยีดและท�าให้เกดิอาการเจบ็ป่วยทีไ่ม่พงึ
ประสงค์โดยไม่รู้ตัวแล้ว ในทางวิชาการ ยังเป็นตัวชี้วัด
การลดลงของ ‘วุฒิภาวะทางการเมือง’ ของคนไทย
อย่างน่าเป็นห่วง ดังนั้น นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 
ทีป่รกึษากรมสุขภาพจิต ออกมาแถลงข่าวเพ่ือให้ข้อมลู
การดูแลตัวเองและคนรอบข้างเก่ียวกับการติดตาม
สถานการณ์เลือกตั้ง’62 อย่างมีสติ

การจดัการกบั Hate Speech ในความขดัแย้ง

ของสังคมปัจจุบัน

ในสื่ อ ด้ั ง เดิมอย ่ างวิท ยุ  โทรทัศน ์  หรือ
หนังสือพิมพ์ นอกจากต้องอาศัยบทบาทขององค์กรที่
มหีน้าทีก่�ากับดูแลส่ือ ผู้บรโิภคก็ต้องรูเ้ท่าทนัสือ่ ซึง่จะ
ถอืว่าเป็นเครือ่งมอืส�าคญัส�าหรบัสงัคมในการรับมอืกบั
การส่ือสารความเกลยีดชงั เพือ่ให้เปิดรบัข้อมลูข่าวสาร
อย่างมวีจิารณญาณ เหน็ความส�าคญัของการรบัข้อมลู
ข่าวสารรอบด้าน ควรศึกษาว่าส่ือใดมีจุดยืนและ 
ความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไร 
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(25 กุมภาพันธ์ 2562). ส�านักข่าวไทย. สืบค้นจาก 
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Hate Speech เบื้องต้นส�าหรับคนไทย (ฉบับเต็ม). (15 
กุมภาพันธ ์ 2557). ศูนย ์ศึกษานโยบายสื่อ คณะ
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1
ไม่ควรตอบสนองต่อความเกลียดชัง 
ด้วยการกดไลค์ หรือการคอมเมนต์ 
แบบเห็นด้วย หรือชื่นชม

ควรตอบโต้ความเกลียดชังในบริบท
ออนไลน์ด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
เนื้อหาที่สร ้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
มีความสร้างสรรค์ และไม่มีอคติ

ควรจะคดิก่อนโพสต์หรือไม่สร้างเนือ้หา
ออนไลน์ทีเ่ป็นการแสดงความเกลยีดชงั

ไม่ควรส่งต่อความเกลยีดชงัด้วยการแชร์
หรือการฟอร์เวิร์ดเมล์

2

4

ควรกดปุ่มรายงานการละเมิดในเว็บที่มี
ฟีเจอร์นี ้หรอืรายงานโดยตรงไปทีผู่ดู้แล
ระบบถึงการสร ้างความเกลียดชัง
ออนไลน์

3

5

ในบริบทออนไลน์เพ่ือไม่ให้สังคมไทย 
ตกอยู ่ ในสภาพที่ ผู ้ คนไม ่สามารถ 
อดทนอดกลั้นกับความแตกต่างได ้  
ในฐานะพลเมืองคนหน่ึงต้องเร่ิมต้น 
ด ้วยตนเองในการที่จะไม ่บ ่มเพาะ 
ความเกลียดชงัให้งอกงามด้วยวธิกีารดงันี้

“ความมีวินัย” ผู้ก�ากับประทุษวาจา

ประเทศไทย มีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างชัดเจน หาก
แต่ปัจจบัุน ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลย ีกลบั
ท�าให้การแสดงข้อความ หรอืการแสดงความคดิเหน็ใน
ลกัษณะสร้างความเกลยีดชงั และความขัดแย้งในสงัคม
สามารถกระท�าได้ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย และ
กระท�าได้ในทกุสถานที ่และเวลาบนสมาร์ทโฟน ดังนัน้ 
การสร้างค่านิยมของคนในสังคม และการสร้างความ
ตระหนักถึงความมีวินัยที่ครอบคลุมความหมายไปถึง
ความรับผดิชอบต่อสังคม โดยเร่ิมต้นจากตนเองจงึเป็น
สิ่งที่ต้องรีบด�าเนินการ และก่อให้เกิดเป็นกระแส 
ในทุกกลุ่มวัย 

หลักคุณธรรมของทุกศาสนามีข ้อบัญญัต ิ
ที่เกี่ยวข้องกับการกล่าววาจา เนื่องจากประวัติศาสตร์
ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการใช้วาจาที่สามารถสร้าง
ความสามัคคีของคนในชาติ และสามารถก่อให้เกิด
สงครามได้เช่นกัน แม้ในโลกปัจจุบัน การกล่าวค�า
ประทษุวาจา เพือ่สร้างความเกลยีดชงั แม้จะมข้ีอเทจ็จรงิ 

อยูบ้่าง หากแต่เป็นสิง่ท่ีนอกจากไม่เกิดประโยชน์ในเชงิ
ความสร้างสรรค์แล้ว ยงัก่อให้เกิดการกระจายข่าวสาร
ผ่านช่องทางการสือ่สารในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง
และก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคล และสังคมโดยรวม 
โดยอาจก ่อให ้เกิดสถานการณ์ความขัดแย ้งที่ม ี
ความรุนแรงขึ้นได้ต่อไป

กระบวนการแก้ไขปัญหาจึงเป็นเรื่องส�าคัญท่ี
ต้องเกิดจากความร่วมมืออย่างจริงจังของทุกภาคส่วน 
ทั้งมาตรการในด้านการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ 
การก�ากับดูแลพื้นที่ ส่ือสารออนไลน์ไม่ให้เกิดการ
ละเมดิสทิธแิละให้ความเห็นในเชงิสร้างความเกลยีดชงั 
ในขณะที ่สังคมออนไลน์ก็จ�าเป็นต้องสร้างเสรมิให้เกดิ
การฟื้นฟูคุณธรรม คือ การสร้างวินัย เพื่อเป็นค่านิยม
ในการใช้งาน การให้ความคิดเห็น และการส่งต่อ
ข้อความผ่านสื่อสังคมอย่างระมัดระวังและมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นไปอย่างสุจริตใจ และเป็นไป
เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
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