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ข่าวประชาสมัพนัธ ์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

๑๑๔ สุขมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน 

๕๖๖๖ โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

  
 

ซอมจตตกต้านภยัน้ํา ่ ิ 'เรียกคืนขวญั' พนัง 'กัน้สตแตกิ !!' 
 

 

 กลางกระแสน้ําทีห่ลากทว่มทน้ กระแสโกรธขึง้กราดเกรีย้วของคนไทยกเ็ชีย่วกราก ไมแ่พก้นั 
ภาพความ ’ขดัแยง้“ ภาพการ ’ทะเลาะ“ ทัง้ระหวา่งประชาชนกบัภาครฐัทีด่าํเนินการเกีย่วกบัเรือ่งน้ํา และ
ระหวา่งประชาชนกบัประชาชนอนัสบืเน่ืองจากเรือ่งน้ํา ปรากฏขึน้แทบไมเ่วน้แต่ละวนั อยา่งทีเ่รา ๆ ทา่น ๆ 
ประสบ-พบเหน็กนั... 

 ณ ทีน้ี่กม็ใิชจ่ะมาบอกวา่ใครผดิ-ใครไมผ่ดิ 

 เป็นแต่เพยีงอยากสะทอ้นสิง่ทีน่่าพจิารณา... 
 ทัง้น้ี “สกู๊ปหน้า 1 เดลนิิวส”์ เคยนําเสนอ “ปรากฏการณ์สงัคมไทยยคุน้ําทว่มใหญ่” ไปแลว้ใน
หลายมมุ รวมถงึกรณ ี’คนไทยกลางวกิฤตน้ํิาทว่ม“ ซึง่ ดร.จติรา ดุษฎเีมธา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
(มศว) แบ่งเป็น 7 กลุ่ม คอื... 1. ยงัไมไ่ดร้บัผลกระทบ แต่ตัง้สตเิตรยีมรบัมอื 2. ยงัไมไ่ดร้บัผลกระทบ แต่
จติเตลดิ3. ทาํตามหน้าที ่เกบ็เรือ่งตวัเองไวก่้อน 4. เขา้ชว่ยเหลอืเผือ่แผแ่บ่งปน ั 5. แมจ้ะทุกขก์ช็ว่ย
ประคบัประคองกนัและกนั 6. มอืไมพ่ายแต่เอาเทา้ราน้ํา เอาแต่ตําหนิ ทาํใหผู้อ้ื่นตื่นตระหนก 7. เอาตวัเอง

ข่าวจากหนังสือพมิพ์เดลนิิวส์ ฉบับประจาํวนัที ่ ๑๐ เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า   
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ใหร้อด คนอื่นเป็นอยา่งไรไมส่นใจ  
     
และต่อเน่ืองจากกรณคีนไทยในยคุน้ําทว่ม ทาง ดร.จตราิ  ในฐานะประธานศนูยพ์ฒันาความสขุมนุษย ์
มศว กย็งัมีการสะท้อนเก่ียวกบัการ ’ขจดัอารมณ์ท้อ-โกรธ-โทษคนอ่ืน“ ได้อยางนาพจารณา โดย่ ่ ิ

สรปุคือ... 
     
ขณะน้ีผูค้นในสงัคมมีอารมณ์ท้อแท้ โกรธ โทษ พาล อนัเน่ืองมาจากภาวะอทุกภยัท่ีสงผลตอการใช้่ ่
ชีวิตความเป็นอยู่ ซ่ึงเป็นภาวะทางอารมณ์ท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงอยางฉับพลนั่ ่   
     
นกัวชิาการรายน้ีระบุวา่... จากการพบกบัเหตุการณ์ทางลบทีเ่ขา้มาคกุคามชวีติอยา่งคดิไมถ่งึ ตัง้รบัไมท่นั 
หรอืไมต่อบสนองต่อความตอ้งการตามความคดิของตนเอง ทาํใหค้นไทยจาํนวนมากเกดิการ ’เสยีขวญั“ 
หรอื ’ขวญัผวา“ ซึง่กเ็ป็นสญัชาตญาณของมนุษย ์ทีต่อ้งการหลกีเลีย่งสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์แสวงหาหรอือยากอยู่
กบัความสขุ หรอืความคุน้ชนิ อยากจะใชช้วีติเป็นปกตอิยา่งทีเ่คยเป็นมา ทัง้น้ี คนทีต่อ้งสญูเสยีในเรือ่งต่าง 
ๆ จากน้ําทว่ม เชน่ สญูเสยีบา้นเรอืนจากภาวะน้ําทว่ม หรอืกาํลงัใจจดใจจอ่วา่น้ําจะทว่มบา้นและทรพัยส์ิ
ของตวัเองหรอืไม ่มกัมอีาการ ’เสยีศนูย“์ จงึมกีลไกการแสดงออกทางอารมณ์ดา้นลบ เป็น 2 ดา้น คอื “สู”้ 
หรอื “หนี”  
     
หลายคนอาจบอกวา่ ’ปลง“ แต่หากสงบสตไิมล่ง ปล่อยวางตามทีป่ากพดูไมไ่ด ้กอ็าจกลายเป็นการ ’พาล“ 
แทน เมือ่หาทางออกไมไ่ดก้อ็าจมุง่แต่ ’โทษ“ คนนัน้คนน้ี จนตนเองกท็ุกขม์าก 
     
ดร.จติรา ระบุไวอ้กีวา่... หากจมอยูก่บัสถานการณ์ทีเ่ป็นปญหาอยา่งหมดปญญา เอาแต่ยํา้กบัตวัเองในทาั ั

ลบ เชน่ “หมดแลว้” “ไมเ่หลอือะไรแลว้” “ทนไมไ่หวแลว้” หรอืพยายามกกัอารมณ์ขุน่ และกวนขึน้มาเรือ่ย ๆ 
ดว้ยการพดูจาซํ้า ๆ วกวนเรือ่งเดมิ ๆ ในแงล่บแงร่า้ย หรอืเตมิเชือ้ใหเ้พิม่ขึน้ ดว้ยการเสยีดส ีประชดใครต่อ
ใครทีต่นเองมองวา่เป็นปญหาั  กจ็ะยิง่เพิม่ “ความรนุแรงทางอารมณ์” ใหท้วคีณูขึน้มา ขณะทีก่ารรบัฟง รบัั

ภาพดา้นลบ ในขณะทีจ่ติตก อารมณ์รา้ย ความคดิแย ่กจ็ะเกดิทะลกัจากการทว่มทน้ทางอารมณ์จนเกนิแรง
ตา้น  
     
แลว้กจ็ะทาํใหย้ิง่เตลดิ ขวญัหนีดฝีอ กระตุน้ใหอ้ารมณ์ลบแสดงออกมาเรือ่ย ๆ่  และแรงขึน้ ซึง่ถา้วนเวยีน
วกวนจดจอ่กบัเรือ่งแย ่ๆ กจ็ะกลายเป็นความเครยีด และระเบดิออกมาเป็นการ เสยีดส ีดา่ทอ จบัผดิ จนทาํ
ให ้ขดัแยง้ แตกแยก ทะเลาะ จากเรือ่งเลก็กลายเป็นเรือ่งใหญ่ จากเรือ่งไมเ่ป็นเรือ่งถูกขยายใหเ้กดิเรือ่ง 
     
ทัง้น้ี จากที ่“สกู๊ปหน้า 1 เดลนิิวส”์ สะทอ้นมา ขอเน้นวา่มไิดห้มายความวา่ยคุน้ําทว่มน้ีมคีนไทยกลายเป็นค
พาลหรอืไมเ่หน็แก่สว่นรวม อะไรใด ๆ ทัง้สิน้ กเ็ป็นแต่เพยีงเกริน่นําขอ้มลูของ ดร.จติรา  
     
ก่อนจะถงึจุดทีส่าํคญั ประเดน็ทีใ่นยคุน้ําทว่มน้ียิง่น่าสนใจ กล่าวคอื... “ความคดิเป็นสิง่ทีท่าํใหเ้ราเกดิสต ิ
และเสยีสตไิด”้ ขณะที ่“คาํพดูทีม่คีวามหวงัต่อกนั เป็นสิง่ดกีวา่คาํพดูหมดหวงั” ถา้เราเริม่รูต้วัวา่ยิง่พดู
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อารมณ์ยิง่ปะทุมากขึน้ ควรหยดุ ไมค่วรพดูต่อเพือ่ความสะใจ การพดูคุยทีด่ทีีส่ดุในยคุตอ้งเผชญิภยัน้ําทว่
คอืการพดูคุยกนัดว้ยคาํพดูประคองใจกนัใหเ้กดิเป็นความรูส้กึรว่มดา้นบวก พรอ้มจะสูต่้อไปได ้เชน่ “หาก
เราชว่ยกนั เราจะรว่มกนัฝาฟนไปได้่ ั ” “วกิฤตน้ีิไมใ่ชเ่ราคนเดยีวทีต่อ้งเจอ” “เราจะมวัแต่รอไมไ่ด ้ตอ้งชว่ย
ตวัเองและชว่ยกนัก่อนในสิง่ทีเ่ราสามารถทาํได”้ “ใจเยน็ ๆ ใจเยน็ ๆ” “เป็นกาํลงัใจซึง่กนัและกนันะ” เป็นตน้ 
     
’มวัแต่รอ มวัแต่รบั เอาแต่จบัผดิ ขดัขา ขดัแยง้ โทษกนัไปกนัมา อยา่งไมจ่บสิน้ จะกลายเป็นปญหาสานต่อั

ปญหามากขึน้ั “ ’ตอ้งรูจ้กัใหก้าํลงัใจตนเอง ใหก้าํลงัใจซึง่กนัและกนั ตอ้งรูจ้กัตดัอารมณ์ดา้นลบออกไปอยา่ง
รูต้วั จงึจะชว่ยบรรเทาความรูส้กึ อกีทัง้ทาํใหอ้ารมณ์ดขีึน้ และรูส้กึวา่ชวีติยงัมทีางออก มคีวามหวงั โดยที่
ตวัเรายงัพอจะทาํอะไรได“้ ...ประธานศนูยพ์ฒันาความสขุมนุษย ์มศว แนะนําไว ้ซึง่ในทีน้ี่กห็มายรวมถงึ
การแสดงออกทางอารมณ์ผา่นทาง “โซเชยีลมเีดยี-สงัคมออนไลน์” ดว้ย  
     
สรปุกค็อื ’คนไทยยคุน้ําทว่มตอ้งรูจ้กัเรยีกขวญัตนเอง“ 
     
ภยัน้ําทว่มใหญ่ครัง้น้ี ’ใครผดิ-ใครหว่ย?? กว็า่กนัไป“  
     
’เราคนไทยอยา่ใหจ้ติใจด ีๆ จมไปกบัน้ํา“ เลยนะ-นะ!!. 

 


