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ถึงเวลา 2 กระทรวงสรางคน “ถอดรหัสวิกฤติสงัคมไทย” อนาคตที่ยงันาหวง 
 

“คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เผยผลวิจัยแฉ นร.มัธยมฯทองกอนแตง
เพียบ”  

“หามประกัน 11 โจลวงขืนใจ นร.ม.3”  

“ด.ญ. 13 แจงจับลุงห่ืน ลวงขืนใจมาราธอนตั้งแตอายุแค 9 ขวบ”  

“ตามหาตนตอ วีดิโอคลิป นร.ม่ัวเซ็กซกันโจงครึ่ม”  

และปดฉากสงทายปจอดวยพฤติกรรม ท่ีสะทอนภาพความเหลวแหลกของสังคมให
เดนชัดขึ้นไปอีก  

“โปรแกรมโชวหวิว แคมฟรอกไทยสุดฮิต ติดอันดับ 3 ของโลก” ฯลฯ  

ขาวที่ฉายภาพปญหา “สังคม” ดิ่งเหวเกิดขึ้นรดลมหายใจของคนไทยมานานนับป จน
กลายเปนความช้ําชอกใจที่เคยชิน  

แมความสูญเสียจากปญหาท่ีเกิดขึ้น จะไมมีตัวเลขแสดงความเสียหายอยางภาคเศรษฐกิจ แตตองยอมรับวา ปญหา
สังคมไทยนับวันจะทวีความรุนแรง และสรางความเสียหายใหแกประเทศมหาศาลเชนกัน  

และสิ่งหนึ่งที่คนไทยทุกคนคาดหวังจากรัฐบาล ไมวาจะเปนชุดใดๆ ก็ตาม คือ การเรงแกไขปญหาสังคมให
จริงจังอยางเห็นผลอยางภาคเศรษฐกิจ แมไมหมดไป ก็ขอใหเบาบางลง  

และกอนป 2549 จะผานพนไป ทีมขาวสังคมและวัฒนธรรม ขอยอนภาพความเสื่อมถอยดานสังคมและวัฒนธรรมไทย  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รายงานความเคลื่อนไหวสถานการณ
ทางสังคมในชวงไตรมาส 3 ป 2549 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ท่ีผานมา ระบุวา ดานพฤติกรรมและความเปนอยูของคน มี
ประเด็นท่ีนาเปนหวง คือ เด็กอายุ 11-14 ป มีสัดสวนเปนผูสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 0.2 ในป 2547 เปนรอยละ 0.4 ในป 
2549 รวมท้ังยังนิยมดื่มสุรามากขึ้นดวย  

ดานความมั่นคงทางสังคม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินลดลง โดยเฉพาะในสวนของการกระทําผิด
ซ้ําของเด็กและเยาวชน ท่ีมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ป 2548 ถึงรอยละ 45.8 โดยมีคดีเก่ียวกับทรัพยมากที่สุด 
รองลงมาเปนคดียาเสพติด  

พรอมทั้งระบุวา สถานการณดังกลาวถือเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของสังคมในระยะยาว ที่ทุกฝายที่
เก่ียวของตองเรงหามาตรการปองกัน เพื่อมิใหเด็กและเยาวชนเหลาน้ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเมื่อโตเปนผูใหญ  

น่ียังไมนับรวมพฤติกรรมของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตกต่ํา จนตองถามหา “คุณธรรม” “จริยธรรม” และ 
“ความเหมาะสม” ในสังคมไทย  

และที่สุดของที่สุดที่สงผลใหทุกภาคสวน ตองเรงดําเนินการแบบเด็ดขาดและเฉียบพลัน!!!  

เมื่อหนังสือจากสํานักราชเลขาธิการ ระบุวา สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชปรารภถึงความ
ไมเหมาะสมเกี่ยวกับการแตงกายของผูหญิง และการนําเสนอภาพสาวโคโยตี้ในงานบั้งไฟพญานาค ที่ จ.
หนองคาย โดยขอใหพิจารณาดวยจิตสํานึกของความเปนพุทธศาสนิกชน รูกาลเทศะ ตลอดจนชื่อเสียงของ
ประเทศไทย  

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\หัวขาว.doc 29/12/06 9:15  



 

ทันทีที่บาดแผลของสังคมถูกเปดออกมาจนมองทะลุถึงความฟอนเฟะ ไรจิตสํานึกที่จะย้ังคิดของผูคน สายตา
ทุกคนก็ พุงมาที่ 2 กระทรวง คือ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย (พม.) 

แตระยะเวลา 4 ปที่ผานมา นับต้ังแตทั้ง 2 กระทรวงนี้กอต้ังขึ้น ตองยอมรับวา มองไมเห็นความชัดเจนในการ
ทํางานที่จะแกปญหาสังคมและวัฒนธรรม ตามชื่อกระทรวงและความคาดหวังของคนในสังคมนัก  

หลากหลายปญหาที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนเร่ืองเพศสัมพันธของเด็กกอนวัยอันควร การทําแทง เด็กซิ่ง เด็กตีกัน พฤติกรรม
และการแตงกายของวัยรุนยุคใหมท่ีขัดตอสายตา และผิดจารีตประเพณีท่ีดีของไทย ท่ีมีใหเห็นอยูเกลื่อนและหนักขอขึ้น  

จนสังคมตองมีการถามหา “เจาภาพที่จะลุกขึ้นมาแกไข”  

 

แม กระทรวงวัฒนธรรม จะออกโรงแบบทันควันเกือบทุกครั้ง เมื่อมีเหตุการณหรือพฤติกรรมใดๆ ท่ีสังคมสุดท่ีจะรับได แต
คงตองยอมรับวา คือการแกปญหาท่ีปลายเหตุ หรือการตามลางตามเช็ดกับปญหาที่เกิดขึ้นแลว  

และสิ่งที่ทาง กระทรวงวัฒนธรรม ทําไดดีท่ีสุด ก็เพียงการกระตุนและเรียกรองใหคนในสังคม ท้ังภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงสื่อตางๆ รวมกันสกัดก้ัน ประณามและปกปองการกระทําที่จะเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยผานการทํางานของ ศูนย
เฝาระวังทางวัฒนธรรม โดยมี น.ส. ลดัดา ต้ังสุภาชัย ผูอํานวยการเปนแมทัพออกมารับหนาเสื่อ  

หันมามอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ท่ีเขาใจกันวาเปนผูดูแลความมั่นคง ตลอดจนชวย
พัฒนาชีวิตของคนในสังคม ก็ยังตองควานหาคําตอบ ตอบตอสังคมทุกครั้งในการแกปญหาความรุนแรงในครอบครัว การ
ละเมิดทางเพศเด็กท่ีเปนคนในครอบครัวและคนนอก ปญหาการทําแทง การพนัน หรือเด็กเรรอน เปนกรณีๆไป เมื่อมี
เหตุการณ ปรากฏตอสื่อและสาธารณชน  

ทีมขาวสังคมและวัฒนธรรม อยากเห็น การต่ืนตัวของ 2 กระทรวงเจาภาพ ที่จะจับมือรวมกันทํางาน อยางเปน
รูปธรรมและตอเน่ือง ไมใชการทํางานตามกระแสสังคมเปนพักๆ หรือทํางานกันแบบผลุบๆโผลๆ ตามความ
คิดเห็น หรือนโยบายของนักการเมือง  

แตเราอยากใหมีการมองปญหาในปจจุบัน และแกไขอยางจริงจัง ที่สําคัญคือการเปดใจกวางรับฟงความ
คิดเห็นจากผูที่เก่ียวของ รวมกันหาทางออก และตองผลักดันเปนการปฏิบัติใหสังคมเห็นผลใหได  

 

ปญหาที่รุมเราสังคม ไมวาจะเปนการแตงตัวที่ไมเหมาะสม สื่อและวีดิโอลามก การดื่มสุรา ท่ีกอใหเกิดปญหาการขมขืน 
การลวงละเมิดทางเพศผูหญิงและเด็ก การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร พาใหเกิดการทําแทงเถื่อน หรือท้ิงเด็กทารก การ
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พนัน ท่ีกอใหเกิดปญหาอาชญากรรม เด็กเรรอน ขอทาน รวมถึงปญหาสังคมที่มาพรอมๆ กับความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี จนกาวตามแทบไมทัน อาทิ คลิปวีดิโอโป เว็บไซตโป และถึงลาสุด โปรแกรมอินเตอรเน็ต “แคมฟรอก” โชว
เซ็กซออนไลน  

ทุกปญหาลวนแลวแตรอการแกไขกันอยางเรงดวน กอนที่สังคมไทยจะถูกกัดกรอนไปมากกวาน้ี  

แม กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จะเปน “ยักษไมมีกระบอง” 
เพราะทั้ง 2 กระทรวง ไรซึ่งกฎหมายที่จะรองรับท่ีจะสามารถลงโทษผูกระทําผิดไดทันทีได และจะทําไดก็เพียงดําเนินการ
เพียงแคประสานงาน ขอความรวมมือจากหนวยอ่ืนท่ีมีอํานาจทางกฎหมายรับรองก็ตาม  

อยาง พ.ร.บ.วัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2485 ท่ีสุดแสนจะเกาแก อาจไมเอ้ือตอการนํามาบังคับใชได เน่ืองจากปจจุบัน
สังคมไดมีการ เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ภายใต กระแสโลกาภิวัตน  

แต ทีมขาวสังคมและวัฒนธรรม ก็เช่ือวา ศักยภาพของทั้ง 2 กระทรวงสามารถผลักดันและแกไข สิ่งที่สังคม
เรียกวา “ปญหา” ไดสําเร็จ ถาทํากันอยางจริงจัง  

โดยเฉพาะภายใตรัฐบาลชุดปจจุบันของ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ซึ่งวางตัว คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
คุมบังเหียนเจากระทรวงวัฒนธรรม โดยเช่ือมั่นวาจะเปนผูพิทักษรักษาวัฒนธรรมของชาติไดเปนอยางดี เน่ืองจากมี
ประสบการณการทํางานจากอดีตท่ีเปนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีความรูเร่ืองงานดานวัฒนธรรม เปนตัวการัน
ตี  

 

ดาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ก็ได  นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม มากุมนโยบายของ 
พม. แมจะเปนรัฐมนตรีหนาใหมในแวดวงการเมือง แตก็ถือวาเปนคนหนาเกาท่ีคุนเคยกับคนทํางานดานสังคม และถึงขั้น
เรียกไดวาคร่ําหวอดกับงานดานสังคมคนหนึ่งทีเดียว  

เม่ือมีมือระดับเซียนสําหรับงานดานสังคมและวัฒนธรรม ไดรับการวางตัวตรงงาน สังคมยอมคาดหวังวาปญหา
ตางๆ ยอมจะไดรับการสะสางอยางแนนอน!!!  

จากผลงานที่ผานมา ในการแกปญหาดานสังคม ซึ่งเปนงานสวนหน่ึงของทั้ง 2 กระทรวง กลับไมเขาตา
ประชาชน  

ถึงขนาดมีเสียงวา การแกปญหายัง “เกา” ไมถูกที่ “คัน” หรือให “ยา” เพียง “บรรเทา” อาการ แตไมมีการ
รักษาชนิดให “หายขาด”  

 

การกระทุงใหประชาชนต่ืนตัวในปญหาสังคมของกระทรวงวัฒนธรรม ในการ จัดระเบียบการแตงกายของ
ดารา-นักรอง การแตงกายของพริตต้ี หรือการนําเสนอ โพลปญหาทางสังคม  

หรือการทํางานที่คอยจะทําหนาที่ เปน “ผูประสานงาน” ไมมียุทธศาสตรเชิงรุกทั้ง “บู” และ “บุน” ของ
กระทรวง การพัฒนาสังคมและความ ม่ันคงของมนุษย  

เหลาน้ีดูจะไมพอเพียงตอการสะสางปญหา และลอมคอกวิกฤติทางสังคม ตลอดจนภัยมืดท่ีแทรกอยูรอบตัวเกือบทุกอณู
ในสังคม ท้ังในบานและนอกบาน  

การทํางานในชวงเวลาอันจํากัดของรัฐบาลน้ี ที่มีเวลา เหลืออีกเพียง 1 ป แมจะเปนระยะเวลาที่สั้น แตเราหวังวา 
นาจะสรางตัวอยาง และทํางานกันอยางเปนรูปธรรม ที่จะสอด สองดูแลสังคมไทย ไมใหเกิดวิกฤติ มากไปกวาน ี้
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โดยตองเริ่มแกปญหาจากตนเหตุ และเปนเรื่องที่ทุกหนวยงานควรจะตองรวมมือกัน โดยเฉพาะไมตามแก
เฉพาะปญหาจาก ขาวที่ปรากฏขึ้นตามหนาหนังสือพิมพเทาน้ัน  

สําคัญที่สุดคือ เจากระทรวงทั้ง 2 กระทรวง ตองทําหนาที่ “แมปู” ผลักดันนโยบาย และเปน “ตนแบบ” ของ 
“คุณธรรมนําสังคม” ตามนโยบายของรัฐบาลชุดน้ี ใหลูกปูเดินตามอยางถูกทางเสียที.  

ทีมขาวสังคมและวัฒนธรรม 
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