


	 ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)		ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมบนฐานของ
ความรูแ้ละข้อมลู	และมบีทบาทในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมเก่ียวกบัการปลกูฝัง
คุณธรรมความดีในสังคมไทย	 จึงร่วมกับ	 สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด	 วิทยาลัยนวัตกรรม
สังคม	มหาวิทยาลัยรังสิต	และ	www.esrisk.com	ดำาเนินงานโครงการสำารวจสถานการณ์
คุณธรรม	จริยธรรมของสังคมไทย	ปี	2561	(ระหว่างเดือนมกราคม	–	พฤษภาคม	2561)	
โดยรวบรวมแบบสำารวจสถานการณ์จากผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมระดับ
ภาค	และจากการรวบรวมขา่วสารสถานการณป์รากฏการณต์า่งๆในสังคม	ในระหวา่งเดอืน
มกราคม	–พฤษภาคม	2561	เพือ่นำามาวิเคราะหส์งัเคราะห์ปรากฏการณส์งัคมในมติคิณุธรรม

ผลการสำารวจสถานการณ์คุณธรรมในครั้งน้ี	 แบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	 ประกอบด้วยผลการ
สำารวจสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย	 โดยเป็นการวิเคราะห์ผลจากแบบ
สำารวจความเห็นจากผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมในภาคต่างๆ	 เกี่ยวกับประเด็นปัญหา
วกิฤตดิา้นคณุธรรมในสงัคมไทย	คณุธรรมทีค่วรไดร้บัการสง่เสรมิ	สถานการณด์า้นคุณธรรม
ระดับองค์กร	คุณธรรมที่ควรปลูกฝังแก่เด็กและเยาวชน	คุณธรรมที่ควรยึดถือร่วมกัน	และ
คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ของนักการเมือง	 โดยนำาเสนอในรูปแบบ
ตาราง	 แผนภาพ	 และผลการสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ทางสงัคม	โดยแบง่เปน็ดา้นลบ(Negative)	และดา้นบวก(Positive)	จากแหลง่ขา่วทีม่คีวาม
หลากหลาย	 นำามาวิเคราะห์ปทัสถานและคุณธรรมที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงมีการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์เด่นโดยผู้เชี่ยวชาญ

หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่	องค์ความรูท้ีเ่กิดข้ึนจะสนบัสนุนการสรา้งสังคมคุณธรรม	รวมทัง้กระตุน้
เตอืนใหส้งัคมเกดิความตระหนักในเรือ่งคณุธรรมจรยิธรรม	จดุประกายใหส้งัคมรว่มกนั	คดิ
วเิคราะห	์ตัง้คำาถาม	และรว่มสรา้งสรรคส์งัคม	ซึง่จะนำาไปสู่การขบัเคล่ือนสังคมคุณธรรมทัง้
ในระดับปฏิบัติ	และระดับนโยบาย	ต่อไป

คณะทำางาน

คำานำา



สารบัญ
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 การดำาเนินงานสำารวจสถานการณ์คุณธรรม	จริยธรรมของสังคมไทย	ปี	2561
(มกราคม	–พฤษภาคม)	ประกอบด้วย	2	ส่วน	ได้แก่	
ส่วนที่	1	ผลการสำารวจสถานการณ์คุณธรรม	จริยธรรมของสังคมไทย	
ส่วนที่	2	ผลการสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคม

รายละเอียด	ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการสำารวจสถานการณ์คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
	 ประชากรไดแ้ก	่ผูเ้กีย่วขอ้งกับงานสมชัชาคณุธรรมภาคกลาง	ภาคเหนือ	ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	และภาคใต้	ปีงบประมาณ	2561		จำานวน	1,200	คน		สุ่มตัวอย่าง	ตามแนวคิด
ของ	Taro	Yamane	ท่ีระดับนัยสำาคัญ	.05	ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำานวน	300	คน	ทำาการสุ่ม
อยา่งงา่ย	โดยแจกแบบสอบถามในงานสมชัชาคุณธรรมภาคกลาง	และภาคเหนอื	และจดัส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ในภูมิภาคที่ยังไม่ได้มีการจัดงาน	 คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
และภาคใต้	ได้แบบสอบถามทั้งสิ้น	จำานวน	608	ฉบับ	นำามาใช้ในการศึกษาทั้งหมด

ประเด็นการสำารวจ	ประกอบด้วย	6	ประเด็น	ได้แก่	
1.	ปัญหาวิกฤติด้านคุณธรรมในสังคมไทย	
2.	คุณธรรมควรได้รับการส่งเสริมในสังคมไทย	
3.	สถานการณ์ด้านคุณธรรมระดับองค์กร
4.	คุณธรรมที่เด็กและเยาวชนไทยควรได้รับการปลูกฝัง	
5.	หลักคุณธรรมที่ควรยึดถือเพื่อการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน/ท้องถิ่น	
6.	คุณลักษณะทางด้านคุณธรรม	จริยธรรมของนักการเมืองที่พึงประสงค์

ผลการศึกษา	รายละเอียด	ดังนี้

โครงการสำารวจสถานการณ์คุณธรรม	จริยธรรมของสังคมไทย	
ปี	2561	(มกราคม	–พฤษภาคม)
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ปัญหาวิกฤติด้านคุณธรรมในสังคมไทย 
กำาหนดการแปลความ	ดังนี้	
4.21-5.00	 หมายถึง	 	 ระดับมากที่สุด
3.41-4.20	 หมายถึง	 	 ระดับมาก
2.61-3.40	 หมายถึง	 	 ระดับปานกลาง
1.81-2.60	 หมายถึง	 	 ระดับน้อย
1.00-1.80	 หมายถึง	 	 ระดับน้อยที่สุด

ประเด็น ค่าเฉลี่ย การแปลความ

1.	ปัญหาความซื่อสัตย์	สุจริต	การทุจริต	คอร์รัปชัน
4.13 มาก

2.	ปัญหาจิตสำานึกสาธารณะ	ขาดความรับผิดชอบ
				ต่อสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม

3.95 มาก

3.	ปัญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม	บริโภคนิยม	ไม่มีความ
				พอเพียง

3.91 มาก

4.	ปัญหาขาดระเบียบวินัย	ไม่เคารพ	กติกา	กฎหมาย 3.82 มาก

5.	ปัญหาขาดความสามัคคี	เกิดความ	ขัดแย้งในสังคม 3.73 มาก

6.	ปัญหาคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีสัมมาคารวะ	ไม่เคารพผู้ใหญ่ 3.73 มาก

7.	ปัญหาไม่สามารถแยกแยะ	ผิด	ชอบ	ชั่วดี				 3.62 มาก

8.	ปัญหาสถาบันทางสังคมไม่ทำาหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม	
				หรือเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับประชาชนได้

3.55 มาก

9.	ประพฤติตนด้วยไม่เอนเอียง	ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม	
				มีความจริงใจ

3.30 ปานกลาง
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	 ผลสำารวจระดบัความรนุแรงของวกิฤตคิณุธรรมดา้นตา่งๆ	พบวา่	ปญัหาทีม่คีวาม
รนุแรงสงูสุด	5	ลำาดบัแรก		คอื	ปญัหาความซือ่สตัยส์จุรติ	การทจุริตคอรร์ปัชนั	(คา่เฉลีย่	4.13)	
รองลงมาคือปัญหาด้านจิตสำานึกสาธารณะ	ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม	(ค่าเฉลี่ย	3.95)		ปัญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม	บริโภคนิยมไม่มีความ
พอเพียง	(ค่าเฉลี่ย	3.82)	ปัญหาขาดระเบียบวินัย	ไม่เคารพกติกา	กฎหมาย(ค่าเฉลี่ย	3.82)	
และปญัหาขาดความสามคัคเีกดิความขัดแย้งในสงัคม	ปญัหาคนรุน่ใหม่ไมค่อ่ยมสีมัมาคารวะ		
ไมเ่คารพผูใ้หญ	่คา่เฉลีย่เทา่กนัที	่3.73		เมือ่เปรยีบเทยีบผลกบัการสำารวจในป	ี2560	พบวา่	
5	ลำาดับแรกได้แก่	ปัญหาความซื่อสัตย์สุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน	ปัญหาขาดความสามัคคี
เกิดความขัดแย้งในสังคม			ปัญหาจิตสำานึกสาธารณะขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม	ปัญหาขาดระเบียบวินัย	ไม่เคารพ	กติกา	กฎหมาย	และ
ปัญหาคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีสัมมาคารวะ	ไม่เคารพผู้ใหญ่		
จะเหน็ไดว้า่ปญัหาลำาดบัต้นๆ	ยงัคงเปน็ปญัหาเดมิ	โดยเฉพาะในเรือ่งการทจุรติคอรร์ปัชนัยงั
คงเป็นลำาดบัแรก	ทัง้ในป	ี2560	และ	2561	ในขณะทีป่ญัหาท่ีเพ่ิมข้ึนมาคอืปญัหาพฤตกิรรม
วตัถนุยิม	บรโิภคนยิมไมม่คีวามพอเพยีง	และสภาพปญัหาสอดคลอ้งกบัคณุธรรม	4	ประการ
ตามทีค่ณะกรรมการสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาต	ิรณรงคใ์หภ้าคสว่นตา่งๆ	เรง่ดำาเนนิการตาม
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่	1	(	พ.ศ.	2559-2564)

คุณธรรมควรได้รับการส่งเสริมในสังคมไทย 
กำาหนดการแปลความ	ดังนี้	
4.21-5.00	 หมายถึง	 	 ระดับมากที่สุด
3.41-4.20	 หมายถึง	 	 ระดับมาก
2.61-3.40	 หมายถึง	 	 ระดับปานกลาง
1.81-2.60	 หมายถึง	 	 ระดับน้อย
1.00-1.80	 หมายถึง	 	 ระดับน้อยที่สุด
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	 ผลสำารวจ	ระดับคุณธรรมแต่ละด้านที่ควรส่งเสริม	5	อันดับแรก	พบว่า	คุณธรรม
ที่ควรส่งเสริมมากที่สุดคือ	ความซื่อสัตย์สุจริต	ยึดมั่นในความถูกต้อง	ต่อหน้าที่และบุคคล
ทั่วไป	(ค่าเฉลี่ย	4.36)	รองลงมาคือ	ความมีวินัยทั้งต่อตนเองและต่อสังคม	(ค่าเฉลี่ย	4.27)		
การปฏิบัติตนตามกฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายของสังคม	(ค่าเฉลี่ย	4.24)		การดำาเนิน
ชีวิตด้วยความพอเพียง	(ค่าเฉลี่ย	4.23)	และ	ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม	(ค่าเฉลี่ย	
4.20)	ตามลำาดบั		เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลการสำารวจในป	ี2560	นัน้	5	ลำาดบัแรก	ไดแ้กค่วาม
ซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในความถูกต้อง	ต่อหน้าที่และบุคคลทั่วไป			ความพอเพียงในการดำารง
ชวีติ			จติสาธารณะและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม		ความสามคัค	ี	ความมวีนิยัตอ่ตนเองและ
ต่อสังคม		จิตสำานึกในคุณธรรมจริยธรรมจะเห็นได้ว่า		ประเด็นความซื่อสัตย์สุจริต	ความมี
วินัย	ความพอเพียง	จิตสำานึกสาธารณะ	ยังคงเป็นลำาดับต้นของคุณธรรมที่ควรส่งเสริม		แต่
ในปี	2561	จะเห็นได้ว่า		ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า	พฤติกรรมด้านวินัย	ทั้งวินัยต่อตนเอง
และต่อสังคม	การปฏิบัติตนตามกฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายของสังคม	เป็นประเด็นที่
ควรส่งเสริมมากขึ้นกว่าในปี	2560	

ประเด็น ค่าเฉลี่ย การแปลความ

1.	ความซื่อสัตย์สุจริต	ยึดมั่นในความถูกต้อง
				ต่อหน้าที่และบุคคลทั่วไป 4.36 มากที่สุด

2.	ความมีวินัยทั้งต่อตนเองและต่อสังคม 4.27 มากที่สุด

3.	ปฏิบัติตนตามกฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/
			กฎหมายของสังคม

4.24 มากที่สุด

4.	การดำาเนินชีวิตด้วยความพอเพียง 4.23 มากที่สุด

5.	ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม 4.20 มาก

6.	มีจิตอาสา	และมีน้ำาใจในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 4.18 มาก

7.	ความมีสัมมาคารวะ 4.16 มาก

8.	ความกตัญญูกตเวที 4.14 มาก

9.	ประพฤติตนด้วยไม่เอนเอียง	ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม	
			มีความจริงใจ

4.09 มาก
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สถานการณ์คุณธรรมระดับองค์กร
สถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรมในองค์กร	

	 แผนภูมิแสดงร้อยละของสถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรมในองค์กรโดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือก	 3	 ลำาดับ	 พบว่า	 สถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรมในองค์กรลำาดับแรก
คือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม	รองลงมาคือขาดระเบียบวินัย	และขาดความ
สามัคคี	คิดเป็นร้อยละ	16.29	15.85	และ10.21	ตามลำาดับ		

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ ส่งเสริม หรือพัฒนาคุณธรรมขององค์กร

ขาด
ระเบียบ
วินัย

ไม่ซื่อสัตย์	
สุจริต

ไม่ขยัน
หมั่นเพียร

ขาดความ
มีน้ำาใจ/	
เอื้อเฟื้อ	
เผื่อแผ่

ความ
สุภาพ/
มีสัมมา
คาราวะ

ความ
กตัญญู
กตเวที
น้อยลง

ขาดความ
สามัคคี

ความมี
เหตุมีผล

ความ
พอเพียง

เห็นแก่
ประโยชน์
ส่วนตน
มากกว่า
ส่วนรวม

ขาด
ความ

รับผิดชอบ

15.85

Series	1

12.66

16.29

9.96

7.77
6.15

10.21

5.2 5.01

1.5

9.4

ส่งเสริมสมาชิก
ภายในองค์กร

39.4

ส่งเสริมภาคี
เครือข่าย/ชุมชน

32.7

ส่งเสริม
ประชาชนทั่วไป

15.9

อื่นๆ	(หมายถึง
มีกิจกรรมมาก
กว่า	1	ด้าน)

15.9
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ประเด็นคุณธรรมที่ดำาเนินงานในองค์กร

	 			จากแผนภาพ	จะเห็นได้ว่าองค์กรต่างๆ	ดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค	์
สง่เสรมิหรอืพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมขององคก์ร	ในรปูแบบการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม
ของสมาชิกภายในองค์กรมากที่สุด	(ร้อยละ	39.4)	รองลงมาคือ	การส่งเสริมภาคีเครือข่าย
ชุมชน	(ร้อยละ	32.7)	ด้านการส่งเสริมประชาชนทั่วไปร้อยละ	15.9	เท่ากับองค์กรที่ดำาเนิน
กิจกรรมมากกว่า	 1	 ด้าน	 ท้ังน้ีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เก่ียวข้องกับการดำาเนินงานสมัชชา
คณุธรรมระดบัภาคจงึมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาคณุธรรมในองคก์รในรูปแบบทีแ่ตกตา่ง
กันออกไป	โดยประเด็นคุณธรรมที่ดำาเนินงานซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้มากกว่า	1	ประเด็น	
พบวา่ดำาเนนิงานมากทีส่ดุในดา้นจติอาสา	รองลงมาคอื	สุจรติ	พอเพยีง	และวินยั	ตามลำาดบั	
อย่างไรก็ตามร้อยละในแต่ละด้านไม่แตกต่างกันมากนัก

พอเพียง	
70.6จิตอาสา	

81.7

สุจริต	
74.4

วินัย	
70.2
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คุณธรรมที่เด็กและเยาวชนไทยควรได้รับการปลูกฝัง 5 อันดับแรก
คุณธรรมที่ควรปลูกฝังแก่เด็กและเยาวชน

	 จากแผนภาพแสดงคุณธรรมที่ควรปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน	5	ลำาดับแรก	ได้แก่	
ความมีระเบียบวินัย	ความซื่อสัตย์สุจริต	และ	ความมีน้ำาใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	(ร้อยละ	24.90		
20.19	และ	10.34	ตามลำาดบั)	ซึง่สอดคลอ้งกับผลการศกึษาในป	ี2560	ทีจ่ดัลำาดบั	5	ลำาดบั
ของคณุธรรมทีค่วรปลกูฝงัให้เดก็และเยาวชนไดแ้ก	่ความมรีะเบยีบวนิยั		ความซ่ือสัตยสุ์จรติ		
ความมีน้ำาใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ความกตัญญูกตเวที	และความขยันหมั่นเพียร

หลกัคณุธรรมท่ีควรยดึถือเพือ่การอยูร่ว่มกันของคนในชมุชน/ท้องถิน่ 3 อนัดบัแรก
หลักคุณธรรมที่ควรยึดถือในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนท้องถิ่น

ความมี
ระเบียบ
วินัย

ความ
ซื่อสัตย์	
สุจริต

ความ
ขยัน

หมั่นเพียร

ความ
มีน้ำาใจ/	
เอื้อเฟื้อ	
เผื่อแผ่

ความ
สุภาพ/
มีสัมมา
คาราวะ

ความ
กตัญญู
กตเวที

ความ
สามัคคี

ความมี
เหตุมีผล

ความ
พอเพียง

เห็นแก่
ประโยชน์
ส่วนรวม
มากกว่า
ส่วนตน

ความ
รับผิดชอบ

ต่อ
สาธารณะ

24.9

Series	1

3.47 5.07 3.623.4 3.4

20.19

7.81 8.32 9.48
10.34

ความมีวินัย
เคารพในกติกา

ความซื่อสัตย์
สุจริต	จริงใจ

ต่อกัน

ความสามัคคี
ของประชาชน

ความมีเหตุ
มีผล

ความมีน้ำาใจ/	
เอื้อเฟื้อต่อกัน

ความรับผิดชอบ
ต่อตัวเอง
และสังคม

เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า

ผลประโยชน์ส่วนตน

21.94
19.15

12.84

3.92

13.68
12.45

16.02

Series	1
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	 จากแผนภาพแสดงร้อยละของหลักคุณธรรมที่ควรยึดถือเพ่ือการอยู่ร่วมกันของ
คนในชุมชน/ท้องถิ่น	 3	อันดับแรก	 ได้แก่	 ความมีวินัยเคารพในกติกา	ความซื่อสัตย์สุจริต
จริงใจต่อกัน	และ	เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว	เมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการศึกษาในปี	2560		พบว่ามีความแตกต่างกันในบางประเด็นโดยในปี	2560		หลัก
คุณธรรมที่ควรยึดถือเพื่อการอยู่ร่วมกัน	 3	 ลำาดับแรก	 ได้แก่	 ความสามัคคี	 ความมีน้ำาใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	และความมีระเบียบวินัย	ตามลำาดับ	

คณุลกัษณะทางดา้นคณุธรรม จริยธรรมของนกัการเมอืงทีพ่งึประสงค ์3 อนัดับแรก
คุณธรรม	จริยธรรมของนักการเมืองที่พึงประสงค์

	 จากแผนภาพแสดงรอ้ยละของคณุธรรมจรยิธรรมของนกัการเมอืงทีป่ระสงค์	โดย
ผูส้อบแบบสอบถาม	เลอืกคณุลกัษณะ	3	ลำาดบั	ผลการศกึษาพบวา่	คุณธรรม	จรยิธรรมของ
นักการเมืองที่พึงประสงค์	3	ลำาดับแรก	ได้แก่	การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	การ
ยดึถอืผลประโยชนข์องประเทศชาต	ิและ	การเห็นแกป่ระโยชนส์ว่นรวมมากกวา่ผลประโยชน์
ส่วนตัว	(ร้อยละ	27.19	25.33	และ	13.11	ตามลำาดับ)

Series	1

ยึดถือผล
ประโยชน์

ของประเทศชาติ

ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต

ไม่ให้อำานาจ
หน้าที่เพื่อ

ประโยชน์ของตน

ประพฤติตน
ในกรอบ

ศีลธรรมอันดี

ปฏิบัติหน้าที่
เต็มกำาลังความ

สามารถ

เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า

ผลประโยชน์ส่วนตน

25.33 27.19

10.3 10.48

5.27

13.11

8.32

เป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการ

รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
	 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง	(ร้อยละ	66.3)	รองลงมาเป็นเพศชาย	(ร้อยละ	
33.5)	และเปน็เพศทางเลอืกท่ีรอ้ยละ	0.2		สว่นมากมอีายรุะหวา่ง	46-50	ป	ี	(ร้อยละ	43.5)		
รองลงมามีอายุระหว่าง	36-45	ปี	และระหว่าง	26-35	ปี	 (ร้อยละ	22.6	และ	17.8	ตาม
ลำาดับ)	ส่วนมากสถานภาพสมรส	(ร้อยละ	50.5)
	 ด้านการศึกษา	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	
(รอ้ยละ	45)		รองลงมาอยูใ่นระดบัสงูกวา่ปรญิญาตร	ี(รอ้ยละ	38.4)	มธัยมศกึษา/เทยีบเทา่	
อนปุรญิญา/เทยีบเทา่	และประถมศกึษา	/ต่ำากวา่	(ร้อยละ	8.40		4.80		และ	3.50	ตามลำาดบั)

ส่วนที่ 2 การสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม 
(ระหว่างเดือนมกราคม –พฤษภาคม 2561)
ภาพรวมบันทึกปรากฏการณ์ทางสังคมระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561
	 นับตั้งแต่เศรษฐกิจและสังคมของไทยได้ดำาเนินการไปตามการวางแผนของคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	ที่เริ่มขึ้นในปี	พ.ศ.	2504	เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบันก็ล่วงเลยมาแล้วเกือบ	 60	 ปี	 โดยภาพรวมแล้ว	 เศรษฐกิจและสังคมของ
ไทยขยายไปตามแนวทางของการพฒันาเศรษฐกจิแบบทนุนยิมดว้ยการลงทนุขนาดใหญเ่ปน็	
“ขบวนหวัลาก”	ทัง้โดยภาครฐัและเอกชน	ผลจากการขยายตวัของเศรษฐกจิตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจ	ฯ	ได้ทำาให้ลักษณะสังคมของไทยเปลี่ยนรูปไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง	ประชาชนใน
ภาคเกษตรชนบท	 –	 ต่างจังหวัด	 ได้เคลื่อนย้ายเข้าสู่เมืองใหญ่	 คือ	 กรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล	ชลบรุ	ีและระยองตามผลของการประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ	
ตามแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก		(ในช่วง	30	ปีหลัง)		และในอนาคต	คาดว่า
การเคลื่อนย้ายประชากรจากต่างจังหวัดก็จะยังคงมีการขยายตัวมากขึ้นไปอีกตามผลทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมจากการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจในภาคตะวันออก	 (การขยายตัวของ
จังหวัดระยอง	ชลบุรี	และฉะเชิงเทรา)	
	 การเขา้มารว่มสรา้งตวัเองในสงัคมเมอืงของคนจากต่างจงัหวดัในตลอดระยะเวลา	
6	ทศวรรษที่ผ่านมา	ด้านหนึ่ง	ได้นำาไปสู่การแลกเปลี่ยนวิถีในการดำารงชีวิตและวัฒนธรรม	
ทีแ่สดงออกใหเ้หน็เปน็การยอมรบัถงึวถิคีวามเปน็	“ต่างจงัหวดั”	มากขึน้	เชน่	การขยายตวั
ของวัฒนธรรม	อาหาร	และการนิยมการท่องเที่ยวภายในประเทศ	แต่อีกด้านหนึ่ง	ก็นำาไป
ซึ่งการท้าทายต่อ	“ปทัสถานทางสังคม”	(social	norms)	มากขึ้นเช่นเดียวกัน	อันเป็นไป
ตามลักษณะของ	“การกล่อมเกลาทางสังคม”	(socialization)	ซึ่งไม่ใช่เกิดจากการปะทะ
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กันของความเป็นวัฒนธรรมจากชนบทกับเมืองเท่าน้ัน	 ยังมีปัจจัยที่มาจากการไหลบ่าของ
วัฒนธรรมจากต่างประเทศ	ทั้งจากโลกตะวันตกและตะวันออกไกล	(ญี่ปุ่น	เกาหลี	J-pop	/	
K-pop		การเปลีย่นแปลงทางสงัคมทัง้เชิงบวกและลบทีเ่กดิข้ึนจากการเคลือ่นตัวของสงัคม
ไทยข้างต้น	จะไม่หยุดเพียงแต่องค์ประกอบตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น	เพราะในปัจจุบัน	ยังมี
ประเด็นที่เชี่ยวกรากมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมดิจิทัล	ที่ด้านหนึ่ง	เพิ่มความเข้มข้น
ของปฏกิริยิาทัง้บวกและลบของสงัคมใหม้กีารปะทะสงัสรรคก์นัมากขึน้	อกีดา้นหนึง่	กเ็ปดิ
เผยสภาวะความซอ่นเรน้ทางสงัคมทัง้ท่ีเปน็การแสดงออกเปน็การกระทำาทางสงัคมและการ
อ้างอิงหลักคิด	ระบบคิด	และการคิดและความเชื่อโดยพื้นฐาน	มากขึ้นกว่าเดิม
	 ศูนย์คุณธรรม	วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม	มหาวิทยาลัยรังสิต	และ	www.esgrisk.com	
จึงได้ริเริ่มที่จะรวบรวมข้อมูลที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมในกรณีต่างๆ	 เพื่อช้ีให้เห็นถึง
ลักษณะและแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ	ภายใต้ช่ือโครงการ	“บันทึกปรากฏการณ์
ทางสังคม”	(social	take	notes)		ระหว่างเดือน	มกราคม	–	พฤษภาคม	2561	ทั้งด้านลบ
(Negative)	และด้านบวก	(Positive)	รายละเอียดดังตาราง

ปรากฏการณ์ทางสังคมด้านลบ (มกราคม – พฤษภาคม 2561)
ที่มาของข้อมูล
	 ขอ้มลูจากแหลง่ข่าวทีมี่ความหลากหลาย	และขอ้มลูจากขา่วเดน่รายสัปดาหย์อ้น
หลัง	 จากแหล่งข่าวออนไลน์	 จำานวน	 3	 แหล่ง(Letter	 Planet,	Manager	Online	 และ	
Sanook.com)		ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม	2561	–	พฤษภาคม	2561	และนำาขอ้มลูมาสงัเคราะห์
และจำาแนกเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	การมีส่วนร่วมของปทัสถาน	(ระดับปัจเจก	ระดับครอบครัว	
และระดับองค์กร)	 	 และประเด็นคุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ง
ชาติฉบับที่	1	(พ.ศ.	2559-2561)	ได้แก่	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	เพื่อสรุปภาพรวม
ของปรากฏการณ์ในช่วงเดือนมกราคม	–	พฤษภาคม	2561	และคัดเลือกปรากฏการณ์มา
วิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ
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ประเด็น
ความเกี่ยวข้อง	Norms

ปัจเจก ครอบครวั องค์กร

1. ฆ่าตัวตาย   

1.1
สาว	live	สด	กระโดดน้ำาฆ่าตัวตายที่สะพาน
พระราม	8	

X

1.2
เสี่ยเจ้าของเต็นท์รถฆ่าตัวตาย	–	จุดเตาถ่านรม
ควันตัวเองในรถ

X

1.3
สาววัย	27	ปี	ฆ่าตัวตาย	–	รมควันตัวเองในห้อง	
ที่	จ.สมุทรปราการ

X

1.4
หญิงวัย	42	ปี	ฆ่าตัวตาย	-	จุดเตาอั้งโล่รมควัน
ตัวเองในรถยนต์	ที่	จ.ปทุมธานี

X

1.5
วิศวกรฆ่าตัวตาย	–	จุดเตารมควันเสียชีวิตใน
รถยนต์	ที่	จ.ฉะเชิงเทรา

X

1.6
นักเรียน	ม.1	โรงเรียนแห่งหนึ่งใน	จ.ชลบุรี	ผูก
คอตาย	เพราะน้อยใจที่โดนครูตีบ่อยจนไม้หัก	–	
ไม่มีใครรัก		

X X

1.7
ม.ศิริราช	ปิดข่าวนักศึกษาแพทย์ฆ่าตัวตาย	
เพราะเครียดจากการเรียน

X X

1.8
พลตำารวจเอก	กระโดดห้างสูง	7	ชั้น	ทิ้ง
จดหมายลาตายค้านรถไฟรางคู่	เผยสถิติตร.ฆ่า
ตัวตาย	เกือบ	40	คน/ปี

X X

2. ล่วงละเมิดทางเพศ

2.1
ผอ.โรงเรียน	ใน	จ.นครราชสีมา	มีความสัมพันธ์
เชิงชู้สาว	กับนักเรียนหญิงชั้น	ม.2

X X

2.2
ครูโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งใน	จ.บุรีรัมย์	บังคับ
ล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนชั้น	ม.3	นาน	2	ปี

X X

2.3
ครูสาว	โรงเรียนแห่งหนึ่ง	ใน	จ.นครศรีธรรมราช	
มีเพศสัมพันธ์	นักเรียนชายชั้น	ม.2	

X X
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ประเด็น
ความเกี่ยวข้อง	Norms

ปัจเจก ครอบครวั องค์กร

2.4
พ่อและพี่ชายแท้ๆ	ทาสยาบ้า	ร่วมกันข่มขืน
ลูกสาวอายุ	14	ปี	นานข้ามปี	เหตุเกิดในพื้นที่	
จ.ชัยภูมิ

X X

2.5
พ่อแท้ๆ	ข่มขืนลูกสาววัย	13	ปี	นาน	3	ปี	พร้อม
กับบังคับให้เสพยา	เหตุเกิดในพื้นที่	อ.หลังสวน	
จ.ชุมพร

X X

2.6
พ่อแท้ๆ	ขอมีเซ็กซ์กับลูกสาว	พอไม่ได้โพสต์รูป
ลูกประจาน	และเขียนข้อความชวนให้มามีเพศ
สัมพันธ์

X X

2.7
พ่อเลี้ยงขืนใจลูกเลี้ยงจนท้อง	และบังคับให้
น้องชายมีเซ็กซ์กับพี่สาวด้วย	เหตุเกิดในพื้นที่	
อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี

X X

2.8
พ่อเลี้ยงปลอมเฟสบุ๊คคุยลูกเลี้ยง	ป.6	นัดเจอ
หวังข่มขืน	เด็กไม่ยอมจึงใช้ลำาอ้อยตีจนตาย	เหตุ
เกิดในพื้นที่	อ.ห้วยเม็ก	จ.กาฬสินธุ์

X X

2.9
พระครู	เจ้าอาวาสวัดในจังหวัดศรีสะเกษ	ล่วง
ละเมิดทางเพศเมียช่างวาดภาพผนังโบสถ์จน
ท้อง	ทั้งยังสั่งให้ไปเอาเด็กออกด้วย

X X

2.10

พระรูปหนึ่ง	ส่งไลน์หาสาวอ้างว่ามีเคราะห์	
จะลงนะหน้าทองให้	แต่ขั้นตอนต้องมีเซ็กซ์กับ
ตนด้วย	–	เจ้าหน้าที่ซ้อนแผนเข้าจับกุมได้	ที่	
จ.อ่างทอง

X X

2.11
เจ้าอาวาสวัดป่าจังหวัดนครปฐม	เสพเมถุน	มี
เมีย	7	คน	–	ยักยอกทรัพย์

X X

2.12
สื่อนอกตีข่าวหนุ่มนักเรียนนอก	ลูกชาย	สนช.
ถูกจับ	เพราะแอบถ่ายใต้กระโปรงสาวในร้าน
เสื้อผ้าหรูกรุงลอนดอน		ประเทศอังกฤษ

X X
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2.13
ชายขับแท็กซี่หื่นพูดลามก	ลวนลาม	–	ขอจับ
อวัยวะเพศผู้โดยสารชาย

X

2.14
เน็ตไอดอลชื่อดัง	พยายามข่มขืนลูกศิษย์หญิง
อายุ	10	ขวบ	ที่ไปเรียนดาบ	อ้างว่าคือพิธีรับ
เป็นสมาชิกของสำานักดาบของตน

X

2.15
หญิงสาวโรงงานแห่งหนึ่งใน	จ.สมุทรปราการ	
แจ้งจับแฟนหนุ่มที่กำาลังจะแต่งงานกัน	เหตุ
ข่มขืนน้องสาว

X X

2.16
ศาลพิพากษาจำาคุก	กรณีข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขลวนลามลูกจ้างสาว

X X

3. ด้านการเคลื่อนไหวทางสังคม

3.1
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ	
จ.เชียงใหม่	หรือ	หมู่บ้านป่าแหว่ง	ยังคงมี
กระแสคัดค้านเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

X

3.2

หนังสือเรียกประชุมหน่วยงานท้องถิ่น	ใน	
จ.ขอนแก่น	ภารกิจ	“ทำาอย่างไรให้ประชาชน
หายโง่”	เกิดกระแสความไม่พอใจทำาให้มีการ
แชร์บนโลกโซเชียลอย่างมากมาย	เพราะใช้คำาไม่
เหมาะสม

X

3.3
ผู้ปกครองคัดค้าน	แนวคิดที่	ก.สาธารณสุข	จะ
ตั้งตู้ขายถุงยางในสถานศึกษาตั้งแต่มัธยมขึ้นไป	
หวั่นชี้โพรงให้เด็กมั่วเซ็กซ์ก่อนวัยอันควร

X X

3.4
CEO	อิตาเลียนไทย	พร้อมพวกฆ่า
เสือดำา	–	ล่าสัตว์ป่าสงวนทุ่งใหญ่นเรศวร									
จ.กาญจนบุรี

X X 

3.5
คดีหวย	30	ล้าน	ของลุงจรูญกับครูปรีชา	ที่เกิด
ขึ้น	ใน	จ.กาญจนบุรี

X X
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3.6
สองป้าเจ้าของบ้าน	ที่ตั้งในเขตประเวศ	กทม.	
ใช้เสียมทุบรถที่จอดขวางประตู	ทั้งที่มีป้าย
ประกาศห้ามจอดชัดเจน

X X

3.7
ปปป.ส่งสำานวนคดีเงินทอนวัดให้	ป.ป.ช.	ตรวจ
สอบ

X X

3.8
หนุ่มเล่นมือถือขี่จักรยานยนต์เฉี่ยวรถซาเล้ง	ตา
วัย	82	ปี	ก่อนลงมือกระทืบตาซาเล้งจนอาการ
สาหัส	ล่าสุดตาเสียชีวิตแล้ว

X X

3.9
ลงโทษเพิ่ม	เปรี้ยวฆ่าหั่นศพ	ถ่ายรูปเซลฟี่	แชท
คุยกับเพื่อนระหว่างนำาตัวขึ้นศาล	ฐานละเมิด
อำานาจศาล	จ.ขอนแก่น

X X

3.10
พล.อ.ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	กับคดีนาฬิกาหรู	
25	เรือน

X X

3.11
นักศึกษาฝึกงาน	เปิดโปงทุจริตเงินคนจน	
จ.ขอนแก่น

X X

3.12
ข้าราชการ	ซี8	ก.ศึกษาธิการ	โกงเงินกองทุน
เสมาพัฒนาชีวิต	88	ล้านบาท

X X

3.13
ทลายเครือข่ายเครื่องสำาอางอาหารเสริม	เมจิก
สกิน

X

3.14
รัฐบาลลงนาม	MOU	กับม็อบต้านโรงไฟฟ้า
ถ่านหินกระบี่-เทพา

X

3.15
มติไล่ออก	ผอ.โรงเรียนดังรับแป๊ะเจี๊ยะเข้าเรียน	
ม.	1

X X

3.16	 ดราม่าหนัก	คลิปรถเก๋งสีแดงไม่หลบรถฉุกเฉิน		 X X

จากตารางแสดงให้เห็นว่า	40	ข่าวเด่นที่ถูกเป็นปรากฏการณ์สังคมระหว่างเดือน
มกราคม	–	พฤษภาคม	2561	นั้น	สามารถจำาแนกได้เป็น
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ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย 
	 จากตาราง	พบว่า	การฆ่าตัวตายเกิดขึ้นในช่วงวัยที่แตกต่างทั้งวัยเรียน	วัยทำางาน	
วยัสงูอาย	ุและเมือ่ทำาการสงัเคราะหจ์ากเนือ้หาขา่ว	สามารถจำาแนกไดว้า่มคีวามเกีย่วเนือ่ง
กบัความเปน็ปจัเจกของบคุคล	และบางประเด็นเก่ียวเนือ่งกบัองค์กร	ในเนือ้หาขา่วไมไ่ดร้ะบุ
ถงึบทบาทของครอบครวัซึง่ควรมบีทบาทสำาคญัในการใหค้วามชว่ยเหลอืปจัเจกกอ่นการนำา
ไปสูก่ารฆา่ตวัตาย		เมือ่นำาขอ้มลูมาวเิคราะหส์งัเคราะหเ์ขา้กับขอ้มลูทางสถติขิองการฆา่ตวั
ตาย	โดยในปี	2559	ประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายเป็นอันดับ	57	ของโลก	อัตราการ
ฆ่าตัวตายอยู่ที่	 6	 ต่อแสนประชากร	 หรือประมาณ	 3,000	 คนต่อปี	 โดยจิตแพทย์ระบุค่า
นิยมที่เป็นตัวเร่งให้คนไทย	1	ใน	4	มีปัญหาสุขภาพจิตนำามาสู่โรคซึมเศร้า-ฆ่าตัวตาย	ได้แก่	
เน้นวัตถุ		แข่งขัน	เอาชนะ		กลัวเสียหน้า	สร้างภาพลักษณ์	สังคมซุบซิบ-นินทา	(สำานักงาน
กองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ,	2559)	ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต	ในปี	2561	พบว่า	ปัจจุบัน
มีผู้ฆ่าตัวตายสำาเร็จประมาณ	4,000	คนต่อปี		อยู่ในวัยทำางานมากเป็นอันดับ	1	และวัยสูง
อายุ	มากเป็นอันดับ	2	โดยสาเหตุการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ	3	อันดับแรกคือ	ความสัมพันธ์
กับคนใกล้ชิด		โรคเรื้อรังทางกาย	และโรคซึมเศร้าตามลำาดับ	(ไทยโพสต์,2561)	
		 เมือ่นำามาวเิคราะหกั์บสถานการณท์างสังคมพบวา่	จากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคมตามแผนการพัฒนา	 ในช่วงแรก	 ได้ปรับเปลี่ยนการใช้แรงงาน
ประเภททักษะต่ำาในภาคเกษตร-ชนบท	 มาสู่โรงงานอุตสาหกรรมและภาคบริการ/ในเมือง
กรรมกรในโรงงานทอผ้า	ขับแท็กซี่	รับจ้างทั่วไป	ฯลฯ	และช่วงต่อมา	ก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็น
แรงงานที่มีทักษะ	ความรู้	ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ผ่านระบบการศึกษาเพื่อเข้าสู่ระบบ
แรงงานทกัษะสงู	การปรบัเปลีย่นเหลา่นีไ้ดท้ำาใหก้ารเคลือ่นยา้ยประชากรเขา้สูเ่มอืงเปน็ไป
แบบถาวร	ประกอบในห้วงระยะเวลาเดยีวกนันี้	ประเทศไทยกไ็ดร้ณรงคว์างแผนครอบครวั	
จึงทำาให้ลักษณะของสังคมครัวเรือนของไทย	เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติขึ้นพร้อมกัน	
คอื	ปรบัเปลีย่นจากครอบครวัขนาดใหญ	่เปน็ครอบครวัขนาดเลก็	และเปน็ครอบครวัขนาด
เล็กที่แยกออกมาจากพื้นที่ชุมชน-ชนบท	มาเป็นครอบครัวขนาดเล็กในเมืองที่ไม่มีรากฐาน
ความเป็นชุมชน	และบางส่วนของครอบครัวขนาดเล็กเหล่านี้ดูแลตัวเองไม่ได้	เช่น	แต่งงาน
ก่อนวัยอันควร	ไม่มีความพร้อม/ความสามารถท่ีจะเล้ียงดูลูก	จึงนำาเอาลูกไปให้ปู่/ย่า-ตา/ยาย	
ที่อยู่ในชนบทเป็นผู้เลี้ยงดูแทน	 อย่างน้อยก็ในระยะ	 2-3	 ปี	 (ไปจนถึงก่อนที่จะถึงวัยเข้า
โรงเรียน)	จากลักษณะทางสังคมดังกล่าว	จะเห็นได้ว่าได้สร้างปัญหาขึ้นทั้งในภาคเมืองและ
ชนบทไปพร้อมๆกันและเป็นผลของการดิ้นรนสร้างตัวเองที่สะเปะสะปะ ทั้งในพื้นท่ีสังคม
ใหม่ในเมืองและสังคมดั้งเดิมในชนบทและความเป็นชุมชน	 สภาวะของสังคมโดยรวมของ
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ชนบท-ต่างจังหวัดของไทย	 จะพบกับการขาดแคลนพลังความสามารถและการสร้างสรรค์
ของประชากรอันเป็นผลมาจากการทิ้งถิ่นฐานเข้าสู่เมือง	 ในขณะเดียวกันก็นำาเอาปัญหา/
ความล้มเหลวจากเมืองไปให้ชุมชนดูแล	 ในขณะที่สังคมเมือง	 ก็ร่วมผลิตประเด็นปัญหาที่
แปลกใหม่	เช่น	การขยายตัวของภาวะซึมเศร้า	การฆ่าตัวตาย	โรคมะเร็ง	โรคการอ้วนเกิน
ของเด็ก	 ฯลฯ	 เกิดการขยายตัวของขนาดปัญหาได้อย่างกว้างขวาง	 ปรากฏการณ์สะท้อน
ภาพความจำาเป็นในการนำาหลักความ	“พอเพียง”	ซึ่งหมายถึงการดำาเนินชิวตแบบทางสาย
กลาง	มีเหตุมีผลใช้ความรู้ในการตัดสินใจ	ไม่เบียดเบียนตนเอง	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ไม่
ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	มาเป็นหลักปฏิบัติในสังคม

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ
	 จากตารางพบว่าปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ	ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากระดับปัจเจก
ร้อยละ	 100	 และมีความเก่ียวเนื่องกับสถาบันครอบครัว	 และองค์กร	 จากข่าวต่างๆที่ถูก
บันทึกไว้เป็นปรากฏการณ์สังคมจะเห็นได้ว่า	 ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนั้นยังมีมากใน
เดก็และสตร	ีขณะเดยีวกนักข็ยายตวัไปสูเ่พศอืน่ๆ		เกดิขึน้ทัง้ในระดบัครอบครวั	ในทีท่ำางาน	
และในที่สาธารณะ	 จากปรากฏการณ์ตามข่าวจะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับความบกพร่องของ
หนา้ที	่ทัง้หนา้ทีต่ามบทบาทครอบครวั	และหนา้ทีต่ามบทบาทในองคก์ร	การลว่งละเมดิทาง
เพศนั้นเป็นมิติหนึ่งของความรุนแรงในสังคม	 ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขรวบรวมจาก
ศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล	523	แห่งทั่วประเทศในปี	2558	พบว่า	เด็กจำานวนเกือบ	11,000	
คน	หรือราว	30	คนต่อวัน	เข้ารับการรักษาพยาบาลจากการถูกกระทำารุนแรง	ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกกระทำารุนแรงทางเพศ	โดย	9	ใน	10	คนถูกกระทำาโดยบุคคลที่เด็กรู้จัก	
(ประชาไทย,2560)		
	 สำานักงานยุทธศาสตร์ตำารวจระบุพฤติกรรมท่ีไม่พึงปฏิบัติเน่ืองจากเข้าข่ายเป็นการ
ลว่งละเมดิหรือคกุคามทางเพศ	วา่เปน็การกระทำาเก่ียวกบัเรือ่งเพศซึง่ผูถ้กูกระทำาไมต่อ้งการ	
และมคีวามรู้สกึเดอืดรอ้นรำาคาญ	อดึอดั	อบัอาย	ถูกดถููกเหยยีดหยาม	ถอืวา่เขา้ขา่ยการลว่ง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ	อาทิ	การกระทำาทางสายตา	การกระทำาด้วยวาจา	การกระทำา
ทางกาย	การกระทำาอื่น	ๆ		เช่น		การแสดงรูปภาพ	วัตถุ	และข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ	
รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ในที่ทำางานและในคอมพิวเตอร์ของตน	การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ
ในทีส่าธารณะ	การกระทำาทางเพศทีม่กีารแลกเปลีย่นผลประโยชน	์ทัง้การใหส้ญัญาทีจ่ะให้
ผลประโยชน์	และการข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อสถานภาพในองค์กร		โดยความบกพร่อง
ในบทบาทที่ควรกระทำาและนำามาสู่การล่วงละเมิดทางเพศนั้น	ทิชา	ณ	นคร	ผู้อำานวยการ
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ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	 (ชาย)	 บ้านกาญจนาภิเษก	 สรุปปัจจัยที่สำาคัญ	 (การ
เสวนา	“การคกุคามทางเพศไมใ่ชเ่รือ่งสว่นตวั:	รฐักบัการคุ้มครองผู้เสียหายและอำานวยความ
ยตุธิรรม”,	2560)	ได้แก่	ระบบอุปถัมภท่ี์เขา้มาเกีย่วข้อง	วฒันธรรมการยอมจำานนตอ่อำานาจ	
(อำานาจนิยม)	วิธีคิดต่อผู้เสียหายว่าคือผู้กระทำาผิด	ระบบขั้นตอนทางกระบวนการยุติธรรม
ทีล่า่ชา้เกดิปญัหากบัผูเ้สยีหาย	ขอ้มลูตา่งๆสะท้อนให้เหน็วา่	แมม้กีารกำาหนดกฎหมายทีถ่กู
พฒันามาเพือ่ควบคมุ แตวั่ฒนธรรมและคา่นยิมสง่ผลกบัปทสัถานตา่งๆใหไ้มป่ฏบิตัติาม		จะ
เหน็วา่ประเดน็คณุธรรม	ทีข่าดหายคอื	“วนิยั”	คอืการยดึมัน่และรบัผิดชอบในหนา้ทีข่องตน	
ทัง้วนิยัตอ่ตนเองในการผลกัดันชวีติใหก้า้วหนา้	และวนิยัตอ่องค์กรสังคม	ในการปฏิบตัติาม
จริยธรรม	จรรยาบรรณ	และเคารพต่อกฎหมาย		
	 องค์การยูนิเซฟเสนอแนวทางการยุติความรุนแรงในเด็กและสตรีโดยการจัดทำา
แผนงาน	 ที่มีการประสานเช่ือมโยงท้ังภาคการศึกษา	 สวัสดิการทางสังคม	 ระบบสุขภาพ	
ระบบยุติธรรม	 รวมถึงชุมชนและตัวเด็กเอง	 เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใหญ่	 และจัดการกับ
ปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิความรนุแรงตอ่เดก็	เชน่	ความไมเ่ทา่เทยีมทางเศรษฐกจิและสงัคม	คา่นยิม
ทีย่อมรบัความรนุแรง	การขาดกฎหมายและนโยบายทีเ่หมาะสม	บรกิารรองรบัทีไ่มเ่พยีงพอ	
และการขาดการลงทุนในระบบท่ีป้องกันและจัดการกับความรุนแรงอย่างมีประสิทธิภาพ	
ผลักดันการลดพฤติกรรมรุนแรง	การลดความเหลื่อมล้ำา	การจำากัดการเข้าถึงอาวุธปืนและ	
ให้ความรู้แก่เด็ก	ผู้ปกครอง	ครู	และสมาชิกในชุมชนเพ่ือให้ตระหนักถึงความรุนแรงทุกรูปแบบ	
ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นที่ปทัสถานต่างๆทางสังคมต้องเข้ามามีบทบาทเนื่องจากปัญหาการ
ล่วงละเมิดละเมิดทางเพศ	ปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากการบกพร่องในการทำาหน้าที่ของ
ปทัสถานต่างๆน้ัน	 เป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อน	 มีความซับซ้อน	 ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
ในการแก้ไขสร้างความเข้มแข็งของสังคม	 ในระดับครอบครัว	 องค์กร	 ชุมชนซึ่งเป็นหน่วย
ที่ใกล้ชิดกับปัญหา

ประเด็นที่ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวทางสังคม
 เมื่อจำาแนกตามการวิเคราะห์พื้นที่ดำาเนินการ	พบว่า	ปรากฏการณ์ที่ส่งผลให้เกิด
การเคลื่อนไหวทางสังคมนั้น	ส่วนมากเกิดจากปัญหาเป็นระดับองค์กร	(ร้อยละ	90)	ควบคู่
กับปัญหาที่เกิดจากระดับปัจเจก		เมื่อพิจารณาจากข่าว	จะเห็นว่าเป็นลักษณะการกระทำา
ของปัจเจกที่ส่งผลต่อการรับรู้ของสังคมและทำาให้สังคมกระตุ้นติดตามการทำาหน้าที่ของ
องค์กรที่มีบทบาทโดยตรงเพื่อจัดการปัญหาหรือก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมนั่นเอง	
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)	 กล่าวถึงการเคลื่อนไหวทางสังคมว่าหมายถึง		
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ปฏิบัติการของกลุ่มคนท่ีมีเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึง	 การรวมกลุ่มของคนอาจจะเป็น
ทางการและไมเ่ปน็ทางการก็ได	้	โดยการเคลือ่นไหวทางสงัคมประกอบดว้ย	2	องคป์ระกอบ
คือ	เป็นการรวมกลุ่มของคน	(Collective	Action)	ซึ่งคนในกลุ่มต้องเชื่อหรือทำาให้เชื่อว่า
ตนเองไมม่อีำานาจ	นำาไปสูอ่งคป์ระกอบที	่2	และตอ้งมปีฏบัิตกิารเพือ่ใหเ้กดิการเปล่ียนแปลง
หรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสังคม	(กนกรัตน์	เลิศชูสกุล,2560)	โดยจากปรากฏการณ์
ขา่วจะเหน็ไดว้า่การรวมกลุม่ทีเ่กิดข้ึนนัน้	กลุม่ทีส่ำาคญัคือการรวมกลุม่กดดนัผูเ้กีย่วขอ้งผา่น
กระแสของโซเชียลมีเดีย	ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มประท้วงรูปแบบเดิม	
	 กลุ่มที่เคลื่อนไหวทางสังคมสะท้อนปรากฏการณ์การเสนอแนวทางการพัฒนา
จากข้างล่าง	 (Bottom	 up)	 เพื่อพยายามเรียกร้องความยุติธรรมและความเท่าเทียมทาง
สังคม			โดยจากข้อมูลในตารางพบว่า	สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมโดย
มากเกีย่วขอ้งกบัประเดน็	สจุรติ	ซึง่หมายถงึ	ความซือ่ตรง	ความซือ่สตัยส์จุรติ	ยดึมัน่ยนืหยดั
ในการรักษาความจริง	ความถูกต้องเป็นธรรม	นอกจากตนเองเป็นคนซื่อตรงแล้ว	ต้องกล้า
ปฏิเสธการกระทำาที่ไม่ซื่อตรง	 ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่ทำาให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย	
โดยสามารถสะท้อนท้ังภาพความคาดหวังให้องค์กร หน่วยงาน ปทัสถานต่างๆ ทำางานใน
บทบาทหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสะท้อนการพัฒนาความเป็นพลเมืองที่
ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ทนต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และความต้องการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน	 ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวทางสังคมท่ีเกิดขึ้นนี้ไม่ได้เป็นการเรียกร้องเพียง
ประโยชนเ์ฉพาะกลุม่ของผูเ้คลือ่นไหว	หรอืเรยีกรอ้งใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นหรอืการกำาหนด
นโยบาย	เพยีงอยา่งเดยีว	แตเ่ปน็การเคลือ่นไหวทีต่อ้งการใหผู้้เกีย่วขอ้งทบทวนปญัหา	ปรบั
เปลีย่นวธิคีดิ	รวมถงึปญัหาทีเ่กดิจากปจัเจกตอ้งเกดิการปรบัเปล่ียนทา่ท	ีไมส่ามารถกระทำา
การในรปูแบบเดมิๆไดอ้กี	ตอ้งปรบัเปลีย่นวธิคีดิทีจ่ะกระทำาการใดๆทีค่ำานงึถงึสังคมมากขึน้	
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ปรากฏการณ์ทางสังคมด้านบวก
ที่มาของข้อมูล
	 สงัเคราะหข์อ้มลูจากสือ่ทีท่ำาการสรปุขา่วสังคมในเชิงบวก	ระหวา่งเดอืนมกราคม	–	
พฤษภาคม	2561	จำานวน	2	แหลง่	ไดแ้ก่	คอลมันค์นดขีองสงัคม	จากแหลง่ขา่วเดลนิวิส	์และ	
สรปุเรือ่งดทีีอ่ยากเลา่	จากแหลง่ขา่วโพสตท์เูดย	์วเิคราะหจ์ำาแนกความเกีย่วขอ้งกบัปทสัถาน
หลัก	จำาแนกออกเป็น	ระดับปัจเจก	ระดับครอบครัว	ระดับกลุ่ม	และระดับสถาบัน		จำาแนก	
เป็น	3	ประเด็น	จัดกลุ่มสังเคราะห์แยกตามเป้าหมายของการดำาเนินงาน		ได้แก่	
1.	ปรากฏการณ์ทำาดีขับเคลื่อนสังคม	(เป็นการจำาแนกตามประเด็นพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย
			เพื่อสังคม)		
2.	ปรากฏการณ์ความรับผิดต่อสังคม	(เป็นการจำาแนกตามประเด็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน
			สถานการณ์ต่างๆ)	
3.	ปรากฏการณก์ารทำาความดอีืน่ๆ	(เปน็การจำาแนกประเดน็ตามลกัษณะคณุธรรมทีป่รากฏ)	

ที่ ประเด็น
ความเกี่ยวข้องกับ	Norms

ปัจเจก ครอบครัว กลุ่ม องค์กร

1.)	ปรากฏการณ์ทำาดีขับเคลื่อนสังคม

1.1 ด้านการสนับสนุนหน่วยงานองค์กรรัฐ

ตูน	บอดี้สแลม	จัดโครงการก้าวคนละ
ก้าวเพื่อ	11	โรงพยาบาลทั่วประเทศ	

X X

ลุงหมี	ล้อนี้เพื่อ	9	รพ	9	อำาเภอปั่นวีล
แชร์หาเงินช่วยรัฐ

X

ลุงป้า	ดีเจจิตอาสาในโรงพยาบาลใช้
เสียงเพลงคลายเครียดผู้ป่วย

X

มูลนิธิแสง	ไซ้กี่	เหตระกูลออกหน่วย
แพทย์รับใช้ประชาชน

X

ยอดบริจาคเงินช่วยครูณัฐวิ่งระดมทุน
เพื่อร.พ.ทองผาภูมิทะลุเป้า

X
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ที่ ประเด็น
ความเกี่ยวข้องกับ	Norms

ปัจเจก ครอบครัว กลุ่ม องค์กร

ชมรมช่างไม้จิตอาสา	ทำาโต๊ะเก้าอี้ให้
นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

X

กลุ่มดอกแก้ว	93	ตามรอยพ่อ	มุ่งทำาดี
ตอบแทนโรงเรียน

X

กลุ่มทอสายใจ	ค	คนทอฝัน	นักดนตรี
เพื่อชีวิต	ตระเวนหาทุนเพื่อเด็กยากไร้

X

เยาวชนแดนใต้พัฒนาทักษะภาษาร่วม
แก้ปัญหาในพื้นที่

X

โรงเรียนเปิดธนาคารทำาดีได้ผล!	
นักเรียนมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น

X

หนุ่มสาวพลังโซเชียล	กว่า	1,000	คน	
ร่วมเป็นจิตอาสาช่วยต่อเติมวัดเขา
ตะแบก	จ.ชลบุรี	หลังมีการแชร์ภาพ
พระรูปหนึ่งแบกปูนขึ้นลงเขา	ระยะทาง
กว่า	4	กม.

X

เจ้าอาวาสแบ่งเงินทำาบุญวัดซ่อม
ถนน-ไฟฟ้าในหมู่บ้าน

X

1.2 ด้านสิ่งแวดล้อม

คนพิทักษ์ป่าจิตอาสาสำานึกรักแผ่นดิน X

ตำารวจหัวใจสีเขียวปลูกต้นไม้ทั่วกรุง X

กลุ่มสืบป่า	คนดี	ช่วยคนดี		จิตอาสา
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

X

อดีตตำารวจ	คนเก็บของเก่า	รณรงค์
เยาวชนทิ้งขยะเป็นที่

X

SEIKO	Save	The	Sea	เดินหน้าคืน
สมดุลให้กับท้องทะเลไทยปีที่	2

X
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ที่ ประเด็น
ความเกี่ยวข้องกับ	Norms

ปัจเจก ครอบครัว กลุ่ม องค์กร

1.3 ด้านความรู้เพื่อสังคม

ธรรมทานเผยแพร่เรื่องคนดี	บุญสูงสุด
ชนะการให้ทั้งปวง

X

หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดฝีมือคนไทยเก่ง
ไม่แพ้ชาติใดในโลก

X

ฟังกันหรือยัง	"ออเจ้า"	ครูแว่นดำาทำา
MVสะท้อนปัญหาโกง

X

ไอเดียเจ๋งสิ่งประดิษฐ์ระบบช่วยเหลือ
เปิดกระจกอัตโนมัติเมื่อรถตกน้ำา

X

สวป.หัวใสตั้งสถานีทิ้งน้ำายางเหม็นแก้
ถนนลื่นแห่งแรก

X

การสร้างวิสาหกิจชุมชน	270	กลุ่มที่
แสดงในงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์	2018	
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

X

2.)	ปรากฏการณ์รับผิดต่อสังคม

2.1 การช่วยชีวิต

ช่วยชีวิตคน	ตัวเจ็บของหาย	ทำาความดี
สำาคัญกว่า

X

"อย่าคิดว่าคนฟุบริมถนนเป็นบ้าหรือ
เมา"	ข้อคิดจากหนุ่มผู้ช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ข้างถนน

X

"หมวดฮีโร่"ช่วยปั๊มหัวใจนักท่องเที่ยว
ต่างชาติจมน้ำาทะเล

X

สาวผ่าท้องแม่ลิงถูกรถชนตายช่วยลูก
ออกมาได้ปลอดภัย

X
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ที่ ประเด็น
ความเกี่ยวข้องกับ	Norms

ปัจเจก ครอบครัว กลุ่ม องค์กร

ชื่นชม	"ลูกเสือ-เนตรนารี"	เข้าช่วยเด็ก
อนุบาล	หลังประสบเหตุรถยางระเบิด-
ชนต้นไม้

X

ทีมหน่วยฉุกเฉินช่วยสาวกะเหรี่ยงท้อง
แก่ทำาคลอดกลางป่าทุ่งใหญ่

X

สาวกู้ภัยกระโดดขึ้นคร่อม	CPR	ช่วยคน
หมดสติ	จากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่เขต
บางคอแหลม	กทม.

X

ปลัดอำาเภอใจหล่อ	กระโดดลงช่วย
เหลือเด็กชายวัย	8	ขวบรอดจมน้ำาตาย
หวุดหวิด	ผู้ว่าฯสุราษฎร์ฯทราบเรื่อง
เตรียมมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

X

ชื่นชม!	สิบโทยอดฮีโร่ช่วยชีวิตเด็ก	5	
ขวบตกน้ำาที่ปัตตานี

X

มอบประกาศชมเชย	"น้องแจน"	อาสา
กู้ภัยช่วยปั๊มหัวใจเหยื่อเพลิงไหม้

X

2.2 การบริจาค

น้ำาใจงาม!	ตำารวจร่วมกันลงขัน	1,200	
บาท	มอบให้หญิงสาวไร้ที่พึ่งกลับบ้าน
เกิด

X

"ล้นน้ำาใจ"กลุ่มศิลปินจิตอาสาจัดดนตรี
เปิดหมวกช่วยเหยื่อไฟไหม้

X

น่าชื่นชม!ฝรั่งใจบุญทำาข้าวกล่องแจกคน
ด้อยโอกาสเมืองพัทยา

X

คุณยายวัย77ปีหอบเงินแสน
มอบ	ร.พ.	ซื้อเครื่องมือแพทย์

X
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ที่ ประเด็น
ความเกี่ยวข้องกับ	Norms

ปัจเจก ครอบครัว กลุ่ม องค์กร

ตำารวจช่วยชาวนาลงแขกเกี่ยวข้าวจม
น้ำานานกว่า4เดือน

X

สามีภรรยาชาวตรังควักเงิน	30	ล้าน
บาท	ให้รพ.รัษฎาสร้างอาคารผู้ป่วย

X

ชาวบ้านร่วมใจสร้างโรงทานถวายวัดไม่
ใช้เงินสักบาท

X

ใจหล่อมาก!	พ่อค้าติดป้ายแจกไก่สดฟรี
ครึ่งโลให้ผู้พิการ-ผู้ยากไร้

X

น่าชื่นชม!	"ครูผู้ให้"	อุปการะเด็กยากจน
ให้มีโอกาสได้เรียน

X

พ่อค้าใจบุญ!	แจกขนมปังให้คนชรา-คน
ท้อง-คนยากไร้	มากว่า	4	ปี

X

2.3 ความซื่อสัตย์

ชื่นชมสาว	17	ม.6	เก็บกระเป๋าเงินส่ง
คืนเจ้าของ

X

ปลื้ม!โชเฟอร์ใจบุญคนดีเก็บเงินร่วม
แสนคืนตายายขอรับน้ำาใจแค่ครึ่งเดียว

X

แท็กซี่เก็บมือถือได้ในรถส่งร่วมด้วยช่วย
กันหาเจ้าของ

X

ด.ญ.	สองพี่น้องจิตอาสาช่วยงานพระ
ราชพิธีเก็บเงินร้อยตามหาเจ้าของ	ผู้
ว่าฯกาฬสินธุ์ทราบเรื่องตบรางวัล	1	พัน
บาทก็ไม่ยอมรับบอกต้องการทำาดีถวาย
ในหลวง	ร.9

X
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ที่ ประเด็น
ความเกี่ยวข้องกับ	Norms

ปัจเจก ครอบครัว กลุ่ม องค์กร

ยึดคำาสอนพ่อ	ให้รู้จักพอเพียง	ไกด์
สาวเก็บซองบรรจุเงินดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่ากว่า	60,000	บาทคืนเจ้าของดีใจ
ตอบแทนความดีให้	3,000	บาท

X

4	นักเรียน	ป.6	เปิดใจหลังเก็บเงินแสน
คืนเจ้าของวัย	71	ปี	นักธุรกิจด้านโล
จิสติกส์	มอบสินใจน้ำาใจให้คนละ1พัน
บาทเป็นการตอบแทน

X

ชื่นชมแท็กซี่คนดี!	เก็บเงินแสนคืนนัก
ท่องเที่ยวจีน

X

2.4 ด้านอื่นๆ

พนักงานแบงก์ธนชาตช่วยคุณยายไม่ให้
สูญเงินครึ่งล้าน

X

ตำารวจยืนร้องเพลงช่วยประชาชนลด
เครียดสัญจรสงกรานต์

X

ดาบดวนตระเวนตัดผมฟรี	ทำาความ
ดีรักษาสัจจะ

X

ครอบครัวกู้ภัยใจหนึ่งเดียว	เราขอ
ตอบแทนแผ่นดินเกิด

X

คุณตาวัย	71	จับไม้กวาดทางมะพร้าว
ทำาความสะอาดถนนเพื่อตอบแทนคุณ
แผ่นดินและรัฐบาลที่จ่ายเงินค่าครอง
ชีพคนชรา

X
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ที่ ประเด็น
ความเกี่ยวข้องกับ	Norms

ปัจเจก ครอบครัว กลุ่ม องค์กร

3.)	ปรากฏการณ์ทำาความดี

3.1 กตัญญู

น้องมิว	สัปเหร่อจิ๋ว	ยอดกตัญญู X X

ชื่นชม!หนุ่มหยอดเหรียญใส่ถังสี	3	ปี
เตรียมขยายครัวให้แม่	(งดเหล้า	บุหรี่)

X X

ม.4	พ่อแม่เสียชีวิตเปิดร้านขายข้าวไข่
เจียวเลี้ยงน้อง	4	คน

X X

หญิงตัดใจขายวัวสุดรักนำาเงินรักษาพ่อ	
เพื่อนรู้ข่าวรวมเงินไปไถ่ชีวิตคืนมาให้

X X

ด.ญ.	14	ยอดกตัญญูรับจ้างล้างรถ
หาเงินเลี้ยงยาย

X X

ชีวิตเด็กดีช่วยพระบิณฑบาตแลกข้าว
มาให้พ่อ

X X

ป.6	ช่วยหลวงลุงป่วยอาพาธเข็นรถ
บิณฑบาตโปรดญาติโยม

X X

3.2 เมตตากรุณา

ป้าแอ๊ดยอมอดให้หมาอิ่ม	ยกเงินเดือน
ซื้ออาหารให้เจ้าตูบ

X

ผู้ต้องหาทิ้งหมาป่วยมดลูกอักเสบไว้บน
โรงพักเจอนายดาบผู้ใจดี

X

"ไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ต้องช่วย"สาวเปิดใจ
อุ้มหมาถูกรถชนแต่ถูกกัด

X
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ที่ ประเด็น
ความเกี่ยวข้องกับ	Norms

ปัจเจก ครอบครัว กลุ่ม องค์กร

3.3 ความสามารถ

ม.6	โคราชเจ๋งสอบโอเน็ตได้ร้อยเต็ม	
13	คน

X

รู้จัก	"น้องแพร"	เด็กน้อยวัย	11	ขวบ	
ผู้ก้าวสู่เวทีเมคอัพระดับโลก

X

ป.6	ขอนแก่นเจ๋งสอบโอเน็ตคะแนน
เต็มร้อยเกิน	20	คน

X

ม.3	อุดรพิทยานุกูลเก่งสอบโอเน็ตคณิต
ได้	100	เต็ม	12	คน

X

ชื่นชม	"ด.ช.นิคม"	เผ่าซาไก	เรียนดีคว้า
เกรด	4	ทุกวิชา

X

ทีมไทยเจ๋ง!		คว้าชนะเลิศแกะสลักน้ำา
แข็งงานเทศกาลหิมะที่ญี่ปุ่น

X

หนุ่มชาว	จ.มหาสารคาม	ไอเดียเจ๋ง	
สร้างรถมินิคาร์จากถังน้ำามันเก่าขับได้
จริง	มีคนสั่งซื้อจำานวนมาก

X

ลุงช่างทำาเฟอร์นิเจอร์ไม้	ใน	จ.สุโขทัย	
ประดิษฐ์รถจิ๊ปไม้พลังเครื่องสูบน้ำา

X

ม.6	ไทยแต่ไร้สัญชาติสร้างชื่อคว้าแชมป์
พับเครื่องบินกระดาษเอเชีย

X

ป.5	ไทยเจ๋งคว้าแข่งเครื่องบินกระดาษ
พับระดับอาเซียน

X
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	 โดยคุณธรรมพื้นฐานของปรากฏการณ์สังคมในด้านบวก	 คือ	 จิตอาสา	 ซึ่งหมาย
ถงึ	การเปน็ผูท้ีใ่สใ่จตอ่สงัคมสาธารณะและอาสาลงมอืทำาอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีม่ใิชห่นา้ทีข่อง
ตนด้วยความรัก	ความสามัคคี	เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น	ของสังคม	ของประเทศชาติ	โดยมิได้
หวงัผลตอบแทน	ทำาความดเีพือ่ความดเีอือ้อาทรตอ่คนรว่มสงัคมทำาอยา่งสม่ำาเสมอจนกลาย
เปน็นสิยั		เมือ่วเิคราะหจ์ากขอ้มลูในตาราง	พบวา่ในชว่งเดอืนมกราคม	–	พฤษภาคม	2561	
ปรากฏการณส์งัคมในดา้นบวก	สามารถจำาแนกออกเป็น	ปรากฏการณท์ำาดขีบัเคล่ือนสังคม	
(เปน็การจำาแนกตามประเดน็พฤตกิรรมทีม่เีปา้หมายเพือ่สงัคม)	ปรากฏการณค์วามรับผดิต่อ
สังคม	(เป็นการจำาแนกตามประเด็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ต่างๆ)	และปรากฏการณ์
การทำาความดีอื่นๆ	(เป็นการจำาแนกประเด็นตามลักษณะคุณธรรมที่ปรากฏ)
	 ปรากฏการณ์ทำาดีเพื่อขับเคลื่อนสังคม	 แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการทำาความดี
ออกเป็น	การสนับสนุนหน่วยงานองค์กรรัฐ	เช่น	โรงพยาบาล	โรงเรียน		วัด		การอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม		และการใช้ความรู้เพื ่อพัฒนาสังคม		โดยปทัสถานหลักที่เกี ่ยวข้องคือกลุ่ม		
รองลงมาคือระดับปัจเจก	ระดับองค์กร	และระดับครอบครัว	ตามลำาดับ	โดยจากข่าวต่างๆ
จะเห็นได้ว่า	 ปรากฏการณ์ทำาดีเพื่อขับเคลื่อนสังคมจะเป็นการดำาเนินงานเพื่อแก้ปัญหา	
เรื้อรัง	ปัญหาที่มีความซับซ้อนของสังคม	ส่งผลกับผู้คนในวงกว้าง	รวมถึงช่วยสร้างกระแส
สังคมให้ออกมาร่วมเคลื่อนไหว
	 ปรากฏการณร์บัผดิชอบตอ่สงัคม	ในท่ีนีห้มายถงึพฤตกิรรมทีก่ระทำาเมือ่เหตกุารณ์
เกดิขึน้ตอ่หนา้	หรอืเปน็การแสดงพฤตกิรรมเฉพาะหนา้	ทัง้การทำาโดยหนา้ทีแ่ละไมใ่ชห่นา้ที	่
กบับคุคลทีรู่จ้กัหรอืไมรู่จ้กั	จากตารางพบลกัษณะการกระทำาไดแ้ก	่การชว่ยชวีติ	การบริจาค	
ของหายได้คืน	 และการทำาความดีในสถานการณ์ต่างๆ	 โดยปรากฏการณ์ลักษณะน้ีปทัสถาน
หลักที่เกี่ยวข้องคือ		การกระทำาระดับปัจเจก		รองลงมาคือ	ครอบครัว	กลุ่ม	และองค์กร	
ตามลำาดบั	ลักษณะของปรากฏการณจ์ะเกดิข้ึนและจบ	เมือ่พจิารณาลกัษณะของพฤตกิรรม	
อาจเกดิไดจ้ากการหลอ่หลอมอยา่งตอ่เนือ่งของปทสัถานตา่งๆ	หรอือาจเกดิจากกระแสของ
สังคมที่ส่งผลให้คนทำาความดี	
	 ปรากฏการณท์ำาความดเีปน็ลกัษณะพฤตกิรรมทีท่ำาความดเีพือ่ตนเองหรอืผู้ใกล้ชิด	
ดงันัน้จะพบวา่ปทสัถานหลกัทีเ่กีย่วขอ้งคอื	ปจัเจกและ	ครอบครวัเปน็หลัก	เมือ่พจิารณาใน
มุมของคุณธรรมจริยธรรมจะพบว่า	คุณธรรมสำาคัญที่เกิดขึ้น	คือ	ความกตัญญู	ความเมตตา
กรุณา	และความรู้ความสามารถ	
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การวิเคราะห์ปรากฏการณ์สังคมที่สำาคัญกับปทัสถานทางสังคม
ดร.สุนทร	คุณชัยมัง

ว่าด้วยการร่วมสร้างปทัสถานทางสังคม
กรณี    ก้าวคนละก้าวและปรากฏการณ์ของตูน บอด้ีสแลม
เหตุการณ์   3 พฤศจิกายน 2560
แหล่งอ้างอิง 
1.		https://www.posttoday.com/ent/news/522880
2.		https://news.sanook.com/4108746/	
3.		https://www.thairath.co.th/content/1117314	
4.		https://www.thairath.co.th/content/1162337
5.		https://news.thaipbs.or.th/content/267572	
ประเด็น
	 นายอาทิวราห์	 คงมาลัย	 หรือตูน	 บอดี้สแลม	 พร้อมกับศิลปินดารานักแสดงอีก
หลายคน	ได้เริ่มออกสตาร์ทวิ่งตามกิจกรรมเพื่อการกุศลในโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ	11	
โรงพยาบาลทั่วประเทศ	 โดยเริ่มต้นจาก	 ป้ายใต้สุดแดนสยาม	 ปากอุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ	
อ.เบตง	จ.ยะลา	ไปสิ้นสุดที่	อ.แม่สาย	จ.เชียงราย	รวมระยะทาง	2,191	กิโลเมตร	โดยมี
แผนงานการวิ่งจะสิ้นสุดในวันที่	 25	ธันวาคม	2560	รวมระยะเวลา	55	วัน	พร้อมตั้งเป้า
หมายยอดเงินบริจาคประมาณ	700	ล้านบาท
	 การวิ่งของตูน	 ได้รับการขานรับจนเป็นกระแสสังคมขนาดใหญ่	 ไปตลอดระยะ
เวลาของกิจกรรม	 มีการรายงานข่าวการมีส่วนร่วมในแง่มุมต่างๆของผู้คนสองข้างทางไป
ตลอดเสน้ทาง	ทัง้ในนามสว่นตวั	กลุม่	องคก์ร	ทัง้เปน็ไปแบบไมม่แีผนและบางแหง่มกีารจดั
ประชมุเตรยีมการตอ้นรบัคณะนกัวิง่ของตนูอยา่งเปน็ทางการ	โดยมผีูว้า่ราชการนำาคณะเขา้
ร่วมต้อนรับและร่วมวิ่งในระยะทางที่ผ่านจังหวัดนั้นๆ
	 ปรากฏการณท่ี์สำาคญัของการรว่มกจิกรรมของสาธารณชนทีมี่ตอ่ตนูและคณะใน
กจิกรรมการวิง่เพือ่การกศุลนี	้คอื	เมือ่แตล่ะคนมารว่มกจิกรรมตามเส้นทางการวิง่	มกีารถา่ย
รูป	จับมือ	บางแห่ง	ตูน	ก็ร่วมเวทีร้องเพลงกับเยาวชนที่มาต้อนรับ	บางจุดตูนวิ่งย้อนกลับ
ไปรับเงินร่วมบริจาคกับยายที่รอต้อนรับแต่บ้านยายอยู่ห่างไปจากริมถนน	บางจังหวัด	เช่น	
ที่นครศรีธรรมราช	มีคหบดีของจังหวัดร่วมบริจาคเงินนับ	 16	ล้านบาท	 เหตุการณ์เหล่านี้	
ล้วนถูกเผยแพร่ออกไปทั้งโดย	social	media	&	traditional	media	อย่างต่อเนื่อง	พร้อม
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กันนั้น	 ยังมีคนมีชื่อเสียงของจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเส้นทางการว่ิงของตูนและคณะ	 มีการตั้ง
ขบวนร่วมวิ่งจากจังหวัดของตนเองเพื่อช่วยระดมเงินบริจาคในวัตถุประสงค์เดียวกัน	 แล้ว
นำาเงินบริจาคไปสมทบกับตูนและคณะ	เช่น	เชษฐ์	สไมล์บัฟฟาโล่”	มือกลองวงร็อกดังแห่ง
ยุคอัลเทอร์เนทีฟเฟื้องฟู	ที่ระดมเงินบริจาคจากการวิ่งจากจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา	(1	
ธันวาคม	2560)	 จตุรงษ์	 โพธาราม	 (มกจ๊ก)	 จากราชบุรีที่ร่วมกิจกรรมวิ่งและประมูลภาพ
สมทบการบริจาค	(8	ธันวาคม	2560)	สมรักษ์	คำาสิงห์	จากจังหวัดขอนแก่น	(16	ธันวาคม	
2560)	โหน่ง	ช่าช่าช่า	จากนครนายก	(17	ธันวาคม	2560)
	 ตูนและคณะวิ่งไปจนถึงเส้นชัยที่อำาเภอแม่สาย	จ.เชียงราย	ในวันที่	25	ธันวาคม	
2560	โดยสามารถระดมเงินบริจาคทั้งสิ้น	1,142	ล้านบาท

ผลสะท้อนสังคม
1.	 เป็นการสะท้อนถึงบทบาท/กิจกรรมเชิงบวกของคนมีชื่อเสียงทางสังคม	 ที่ริเริ่มสร้าง
กิจกรรม	 เพื่อสาธารณกุศลท่ีร่วมจัดการแก้ไขปัญหาทางสังคม	 –	 เครื่องมือแพทย์ของโรง
พยาบาลในพืน้ทีช่นบท	11	แหง่	ในขณะเดยีวกนันี	้กไ็ดร้ว่มสรา้งปรากฏการณใ์หมท่างสงัคม
ในหลายๆเรือ่ง	กจิกรรมวิง่เพือ่การกศุลในระยะไกล	ทีจ่ะตอ้งการวางแผนทัง้ระยะทางวิง่ใน
แต่ละวัน	สุขภาพของนักวิ่งและคณะ	
2.	 การสื่อสารในงานน้ี	 มีการใช้ส่ือเชิงสังคม	 (social	media)	 ซึ่งเป็นเครื่องมือสาธารณะ
ต้นทุนต่ำา	 ไม่ว่าจะเป็น	 Facebook	 Twitter	 Instagram	 and	 YouTube	 เป็นเคร่ืองมือ
การสื่อสารคู่ขนานไปกับการดำาเนินกิจกรรมว่ิง	 พร้อมกับประสานการสื่อสารเผยแพร่โดย
สื่อมวลชน	 (traditional	media)	 เป็นระยะๆ	 ไป	 การสื่อสารลักษณะดังกล่าว	 เป็นการ
สื่อสารที่คลุกเคล้าไปกับกระบวนการทางสังคม	เพราะในระหว่างการวิ่ง	ที่มีคนร่วมวิ่ง	การ
สือ่สารทีม่คีนรว่มสือ่สาร	ซ่ึงเปน็กระบวนการทีเ่กดิอยา่งตอ่เนือ่งตลอดระยะเวลาจำานวน	55	
วัน	ตั้งแต่เบตง/ยะลา	ไปจนกระทั่งแม่สาย	/เชียงราย
3.	สิ่งที่ตูน	บอด้ีสแลม	ทำาได้ในครั้งนี้	 ไม่ใช่มีแต่เพียงการวิ่งจากเบตงถึงแม่สาย	 (หรือจาก
แม่สายถึงเบตง)ในแง่ความหมายของระยะทาง	2,215	กิโลเมตร	เท่านั้น	แต่เป็นการวิ่งเพื่อ
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ระดมทนุ	และการระดมทนุนัน้	ก็ไมใ่ช่แบบเพ่ือการทัว่ไปแบบทอดผา้ปา่/กฐนิ	แตเ่ปน็ไปโดย
มีวัตถุประสงค์แบบเจาะจงว่าเพื่อการช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล	
11	แห่ง	 ในขณะเดียวกัน	ก็เป็นการวิ่งที่มีการวางแผนกิจกรรมวิ่ง/การตอบรับการต้อนรับ	
ซึ่งมีลักษณะเป็นงาน	 event	 มีการร่วมกิจกรรมของสาธารณชนเพื่อร่วมงาน/ร่วมบริจาค
ในรูปแบบต่างๆ	พร้อมกับร่วมเผยแพร่กิจกรรมเหล่านั้นไปตามช่องทางของเว็บไซต์	social	
media	(และ	Facebook	live)	พร้อมกับการรายงานข่าวของสื่อมวลชนทั่วไป

ว่าด้วยการรุกล้ำาปทัสถานทางสังคม
กรณี      จริยธรรมความเป็นครู
เหตุการณ์     30 มกราคม 2561
แหล่งอ้างอิง 
1.	https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_730831
2.	https://mgronline.com/daily/detail/9610000010389	
3.	https://www.thairath.co.th/content/1184495	
4.	https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_721239
5.	https://www.thairath.co.th/content/1186657	
6.	http://www.komchadluek.net/news/crime/310839
7.	https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_727381	
8.	https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_736790	
9.	https://www.thairath.co.th/content/1198010	
10.	https://news.thaipbs.or.th/content/270587	
ประเด็น
	 จากรายงานข่าวของสื่อมวลชนและการสนทนาอย่างแพร่หลายในพื้นที่ส่ือเชิง
สังคม	(social	media)	เร่ืองของครูสาววัย	24	ปี	ซ่ึงเป็นครูอัตราจ้างกับนักเรียนชายช้ัน	ม.	2	
(อายุเพียง	14	ปี)	ของโรงเรียนกีฬา	ตั้งอยู่ที่	 อ.ทุ่งสง	จ.นครศรีธรรมราช	สังกัดกระทรวง
ทอ่งเทีย่วและกฬีา	แอบมเีพศสมัพนัธก์นัในโรงอาหาร	หลงัเกดิเรือ่งมกีารพดูคุยและวพิากษ์
วิจารณ์กันต่างๆ	นานา	 ว่าในช่วงเวลาประมาณ	22.00	น.	 ของวันที่	 30	 มกราคม	 2561	
นักเรียนชาย	ม.ปลาย	คนหนึ่ง	แอบหนีจากหอพัก	แล้วนัดครูสาวให้ไปพบกันที่โรงอาหาร
ภายในโรงเรียน	จากนั้นก็ได้แอบมีเพศสัมพันธ์กัน	และมีนักเรียนคนอื่นมาพบเห็น	จึงมีการ
บอกเล่ากันในกลุ่มนักเรียน	 และร่ำาลือกันอย่างกว้างขวางจนกระทั่งมีข่าวเล็ดลอดออกมา
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ต่อสาธารณะ	หลังเกิดเหตุการณ์นี้	โรงเรียนได้มีการสอบสวนครูสาวและเด็กนักเรียนคนดัง
กล่าวพร้อมเรียกผู้ปกครองเด็กมาพบ

	 กอ่นหนา้นี	้(23	มกราคม	2561)	กม็กีรณทีี	่ผอ.โรงเรียนรายหนึง่	ใน	จ.นครราชสมีา	
อายุ	51	ปี	ที่เพิ่งย้ายมารับตำาแหน่งได้เพียง	3	เดือน	มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับเด็กนักเรียน
หญิงชั้น	ม.2	ลักษณะคบหากันเป็นแฟนอย่างลับๆ	มีการพาเด็กหญิงไปเที่ยวแบบ	2	ต่อ	2	
พูดคุยกันทางไลน์ในเชิงชู้สาว	มีภาพถ่ายกอดคอกันอย่างสนิทสนม	จากการรวบรวมข้อมูล
หลักฐานของประธานคณะกรรมการของสถานศึกษานั้น	พบว่า	ผอ.คนนี้	เคยมีประวัติเป็น
คนเจ้าชู้	 มีนิสัยชอบคบหาเด็กนักเรียนในเชิงชู้สาว	 ซึ่งจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
ร้องเรียนกับสำานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	6	เพื่อเอาผิด	ผอ.ฉาวคนนี้	
ให้ถึงที่สุด	และต่อมาสำานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชสีมา	ก็ได้มีคำาสั่งย้ายด่วน	6	
พร้อมตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

ผลสะท้อนสังคม
1.	กรณีข้างต้น	สะท้อนถึงความผุกร่อนของจริยธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม	ระหว่าง
ครูกับลูกศิษย์	 ซ่ึงโดยฐานะความเป็นครู	 จะต้องดำารงไว้ซึ่งการเป็นตัวอย่างที่ดี	 ทั้งการคิด	
การแสดงออก	และการประพฤติปฏิบัติของการใช้ชีวิตส่วนตัวที่เหมาะสม	การเปิดเผยการ
ประพฤติการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสมของครูสาวท่านนี้	 (ไม่สำาคัญว่าจะเป็นครูด้วยวิธีการจ้าง
แบบไหน	เปน็ครใูนโรงเรยีนรฐับาล	หรอืเอกชน	เปน็ครปูระจำาหรอืครสูอนพเิศษ)	ในเบือ้งตน้
ถือว่าเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนปทัสทางสังคม	(social	norms)	ยิ่งไปกว่านั้น	ครูเป็นอาชีพ
ในสังคมที่มีสถานภาพที่จำาต้องเคร่งครัดในการครองตน	เช่นเดียวกับพระ	นักบวช	ครูสอน
ศาสนา	ดังนั้น	การละเมิด/ฝ่าฝืนปทัสถานทางสังคม	จึงเป็นเรื่องที่มีระดับความรุนแรงโดย
ตัวกรณีเอง	(ไม่ขึ้นอยู่กับจำานวน	–	เชิงปริมาณ)



32

2.	กรณีการฝ่าฝืนปทัสถานทางสังคมทั้ง	2	กรณี	เกิดขึ้นในบุคลากรของกระทรวงท่องเที่ยว
และการกีฬา	และกระทรวงศึกษาธิการ	เกิดข้ึนกับเยาวชนในระดับการศึกษามัธยมต้น	(ม.	2)	
ทั้งสองแห่ง	 ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเข้าข่ายต่อประเด็นของการกระทำาต่อเด็ก	 และเป็นเรื่องที่เกิดใน
พื้นที่เมืองในระดับรอง	 (อำาเภอทุ่งสง	 จังหวัดนครศรีธรรมราชและอำาเภอบัวใหญ่	 จังหวัด
นครราชสีมา)	ซึ่งโดยทั่วไป	เหตุการณ์ที่มีการฝ่าฝืนปทัสถานทางสังคมต่างๆ	มักจะเกิดขึ้น
ในสังคมเมืองใหญ่	มากกว่าจะเป็นชนบทหรือเมืองรอง	อันเป็นการสะท้อนถึงการขยายผล
ของดา้นลบของความเปน็เมอืงไปยงัพืน้ทีห่า่งไกลออกไป	(ทีท่ีค่วรจะมคีวามเขม้ขน้	ในความ
สามารถของการป้องกันทางสังคมมากกว่า)

ว่าด้วยการรุกล้ำาปทัสถานทางสังคม
กรณี      ผู้มีชื่อเสียงทางสังคมกับสินค้าออนไลน์	–	เมจิกสกิน	
เหตุการณ์				21	เมษายน	2561
แหล่งอ้างอิง 
1.	 http://news.thaipbs.or.th/content/271848
2.	 https://workpointnews.com/2018/04/26
3.	 https://www.thairath.co.th/content/1266739#cxrecs_s
4.	 https://www.thairath.co.th/content/1265489
ประเด็น
	 เมจิกสกิน	เป็นสินค้าในเครือบริษัท	เมจิกสกิน	(เมจิก–สกิน)	จำากัด	ท่ีมีการซ้ือขาย
กันในสังคมออนไลน์		เช่น	apple	slim	,	slim	milk	,	snow	milk	,	Fern	,	เมจิ	สกิน	,	
ชิโนชิ	 ,	 ตรีชฎา	 และ	Mezzo	 โดยสินค้าดังกล่าว	 จะใช้เครื่องการค้าอาหารและยา	 (อย.)	
ปลอม	 ติดเครื่องหมายการค้าผิดประเภท	 ผลิตอาหารเสริมไม่ได้คุณภาพ	 มียอดขายและ
เงินทุนหมุนเวียนนับ	100	ล้านบาทต่อปี	แต่มีผู้บริโภคร้องเรียนจำานวนมากตั้งแต่วันที่	15	
มีนาคม	2561	 เจ้าหน้าที่ตำารวจได้นำากำาลังเข้าไปตรวจสอบและจับกุมผู้ต้องหา	13	จุดทั่ว
ประเทศ	พบว่า	ขายสินค้าที่อ้างเป็นอาหารเสริมนั้น	ใช้เลขอ้างอิง	อย.ปลอม	และได้จับกุม
ผู้เกี่ยวข้องในฐานะผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายสินค้าเหล่านั้น
	 พร้อมกันนั้น	 ตำารวจก็ได้ให้ความสนใจต่อประเด็นของการสนับสนุนสินค้าเหล่า
นัน้ดว้ยการเปน็พรีเซนเตอร์และเปน็การรวีวิเพือ่ยนืยนัคุณสมบติัของสินค้าตา่งๆของศิลปนิ	
ดารา	และผู้มีชื่อเสียงทางสังคม	ซึ่งในบทความนี้ให้ความสนใจเป็นสำาคัญ	เช่นเดียวกับสกู๊ป
รายงานข่าวของสำานักข่าว	Thai	PBS	ที่ชี้ว่า	เรื่องนี้มีเรื่อง	“ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
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ดารา	...”ซ้อนขึ้นมาอีกกรณีหนึ่ง	ว่า	ก่อนที่จะเขาเหล่านั้น	จะรับเป็นพรีเซนเตอร์หรือรีวิว	
(เสมือนเป็นผู้ใช้สินค้า)ต่อสาธารณะ	เพื่อโน้มน้าวให้คนรู้จัก	ยอมรับ	และตัดสินใจซื้อสินค้า
นัน้ๆ	ควรจะได้ศกึษาขอ้มลูโดยละเอยีด	พรอ้มๆกบัการคำานงึถงึผลจากการสือ่สารทีจ่ะสรา้ง
ผลต่อความเชือ่ของสาธารณะใหม้ากกว่าทีท่ำากนัมา	ทัง้น้ีจะเห็นไดว้า่	กรณดีงักลา่วนี	้นำามา
ซ่ึงความเสียหายต่อท้ังผู้บริโภคและศิลปิน	ดารา	นักแสดง	ฯลฯเหล่าน้ันโดยตรง	เป็นเบ้ืองต้น

ผลสะท้อนสังคม
1.	 เมจิกสกิน	 เป็นสินค้าที่จัดจำาหน่ายในพื้นที่ออนไลน์	 และสะท้อนความเป็นไปในสังคม
ของโลกออนไลน์ได้ชัดเจนในหลายๆแง่มุม	 เช่น	 การส่ือสารข้อมูลผลิตภัณฑ์	 การอ้างอิง
คุณสมบัติ	หรืออิทธิพลของการอ้างอิงความน่าเชื่อถือเบื้องต้นจากแหล่งต่างๆ	แทนการข้อ
บังคับตามกฎหมาย	ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนว่าด้วยการจัดตั้งโรงงาน	และ/หรือมาตรฐานด้าน
สาธารณสุข	 สิ่งเหล่านี้	 ด้านหนึ่ง	 เป็นมาตรการการบริหารจัดการของรัฐที่จะต้องบริการ
คุ้มครองประชาชนผู้บริโภค	ให้ทันกับสถานการณ์และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป	ในอีกด้าน
หนึ่ง	เป็นการสะท้อนขีดจำากัดของการรับรู้ของสังคม	ที่จะตระหนักรู้	แยกผิด/ถูก	ฯลฯ	ได้
ด้วยตนเอง	(ประเด็นหลังนี้	แท้ที่จริงจะเรียกได้ว่าเป็น	“ความสามารถทางสังคม”	ซึ่งเป็น
เรื่องที่จำาเป็นในสังคมยุคดิจิทัลท่ีมีความเข้มข้นของข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนในแต่ละช่อง
ทาง	ในแต่ละวัน	อย่างล้นทะลัก
2.	 การรุกล้ำาในปทัสถานทางสังคมในเรื่องน้ี	 ไม่ได้มีเฉพาะเจ้าของผู้ประกอบการ	 ที่จงใจ
จะสื่อสารด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จต่อสังคม	(อย่างน้อยในเรื่องนี้ในแง่ของศีลธรรม	ก็ไม่ถูกต้อง
แล้ว)	ยังมีการเข้าไปเกี่ยวข้องของศิลปิน	ดารา	นักร้อง	และผู้มีชื่อเสียงทางสังคม	ที่เข้าไป	
“สนับสนุน”		กระบวนการสื่อสารในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง	ไม่ว่าจะเป็นการ	“รีวิว”	–	พูด
ถึงการใช้สินค้าน้ีแล้วได้ผลดีอย่างไร	 เป็นการยืนยันจากผู้ใช้งาน	 เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การ
สื่อสารแบบอ้างอิงคนสำาคัญทางสังคม	 (testimonial	 strategy)	 หรือเป็นพรีเซนเตอร์
แนะนำาสินค้า	แบบงานโฆษณาด้วยทั่วไป	(ในกรณีนี้	จะพูดออกไปตามบทของการสื่อสารที่
นกัโฆษณาหรือผูป้ระกอบการไดก้ำาหนดไว)้	แตไ่มว่่าจะเปน็กรณใีดกต็าม	กถ็อืวา่ผูส้นบัสนนุ
เหล่านี้	 เป็นหนึ่งการสื่อสารข้อความนั้นไปยังผู้บริโภค	 ประเด็นอยู่ที่ว่า	 “ข้อมูลน้ัน	 หน่ึง	
เป็นเท็จ	สอง	บางคนที่รีวิว	รู้ทั้งรู้โดยตัวเองว่าไม่เคยใช้งานสินค้านั้นมาก่อนแต่กลับไปพูด
รับรองคุณลักษณะ/คุณประโยชน์ของสินค้า	เหมือนกับว่าเป็นผู้ใช้สินค้านั้น	จะไม่ต่างอะไร
กับ	“การโกหกต่อสาธารณะ”	ซึ่งเป็นหลักเบื้องต้นของ	“ความไม่ควร”	ของการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม	ไม่ว่าจะในระดับใด	
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7.	นางสาวกิธิญา	สุขประเสริฐ	 นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม
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9.	นางสาวภูริชยา	ภูวญาณ		 เจ้าหน้าที่โครงการ
10.	นางสาวเนตรนภา	หนองแบก	 เจ้าหน้าที่โครงการ
11.	นางสาวกมลวรรณ	จันคำาส	ี เจ้าหน้าที่โครงการ

โครงการสำารวจสถานการณ์คุณธรรม	จริยธรรมของสังคมไทย	
ปี	2561	(มกราคม	–พฤษภาคม)




