ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
ข่ าวจากหนังสื อพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจําวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้ า ๑๑

มศว ปอกเปลือก!!คน7ประเภทเมื่อเกิดอุทกภัย

อุทกภัยนํ ้าท่วมครัง้ ใหญ่ นักวิชาการ มศว ชี ้ปรากฏการณ์อทุ กภัยแบ่งคนเป็ น 7 ประเภท พร้ อมแนะวิธี
ปรับเปลี่ยนแก้ ไข
เชื่อแน่วา่ คนไทยค่อนประเทศกําลังเป็ นโรค "กลัวนํา้ " อันเนื่องมาจากอุทกภัยนํ ้าท่วมครัง้ ใหญ่
นักวิชาการ มศว ชี ้ปรากฏการณ์อทุ กภัยแบ่งคนเป็ น 7 ประเภท พร้ อมแนะวิธีปรับเปลี่ยนแก้ ไขตัวเอง ก่อนตก
เป็ นเหยื่อ ขอให้ มีสติ

ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(มศว) เปิ ดเผยว่ า ผ้ ูคนในสังคมจากเหตุการณ์ อุทกภัยที่เกิดขึน้ ทําให้ เห็นปรากฏการณ์
ทางสังคมมากมาย โดยเฉพาะผ้ ูคนในสังคมที่มีอย่ ูหลากหลายและสามารถแบ่ งได้ เป็ น 7
ประเภท และแต่ ละประเภทต้ องได้ รับการเปลี่ยนแปลงตัวเองและต้ องแก้ ไขตัวเองด้ วย
มิฉะนัน้ จะเกิดปั ญหาสังคมตามมาอีก
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1.กลุ่มคนที่เข้ าช่ วยเหลือ เผื่อแผ่ แป่ งปั น แม้ วา่ บุคคลที่เขาช่วยจะไม่ใช่ญาติหรื อพี่น้อง หรื อแม้ แต่
คนที่เขาไม่ชอบหน้ า และแม้ วา่ ตัวเองจะไม่ประสบกับวิกฤติชะตากรรมนี ้ เมื่อเห็นคนอื่นทุกข์ก็จะรี บเข้ าไปช่วย
ทังแรงกาย
้
แรงใจ แรงทรัพย์ อะไรที่สามารถช่วยได้ จะรี บเข้ าช่วยเหลือ ด้ วยจิตสํานึกมนุษยธรรม วิธีการ
ปรับตัวและแก้ ไข
บุคคลประเภทนี ้ ต้ องเตือนตัวเองเรื่ องการทุ่มเทมากเกินไป เพราะการโหมกับบางสิง่ มากเกินไปอาจทําให้
ร่างกายทรุด อารมณ์แย่และกลายมาเป็ นกลุม่ เหยื่อแทน ท้ ายที่สดุ ต้ องการให้ คนอื่นมาดูแลตัวเองแทน ต้ อง
ปรับตัวเองด้ วยการเปลีย่ นผลัดการทํางานเพื่อส่วนรวม ผลัดเวรกัน เปลี่ยนบทบาทการทํางานลงบ้ าง
2.กลุ่มคนที่ต้องทําตามหน้ าที่ หรือภาระความรับผิดชอบ ซึง่ ต้ องทํางานโดยมีภาระหน้ าที่และมี
จิตใจที่อาสาอยากจะช่วยเหลือและเห็นความทุกข์ของผู้อื่นก็พร้ อมและยินดีเข้ าช่วย โดยเก็บเรื่ องราวและความ
ทุกข์ของตัวเองไว้ ก่อน แต่จะยึดหน้ าที่ภาระรับผิดชอบเป็ นหลัก วิธีการปรับตัวและแก้ ไขจะต้ องให้ กลุม่ คนกลุม่
นี ้มีเวลาพักพร้ อมไปกับหาต้ นทุนชีวิตให้ ตวั เอง เพื่อจะได้ มีแรงในการทํางานต่อไป เพราะการทํางานนานๆ และ
เห็นเหตุการณ์ใดๆ นานๆ จะทําให้ เกิดอาการล้ า เหนื่อย และบางคนอาจจะคิดต่อไปว่า หน้ าที่ก็ต้องทํา ตัวเอง
และครอบครัวยังเอาตัวไม่รอด จึงอยากให้ กลุม่ คนกลุม่ นี ้ได้ พกั หาสิง่ ที่เติมเต็มให้ ตวั เองก่อน เพื่อจะได้ มีแรง
เติมเต็มในการทํางานต่อไป
3.กลุ่มคนที่ร่วมด้ วยช่ วยกัน โดยเมื่อเราทุกข์ก็เห็นทุกข์ของคนอื่น จะช่วยกันประคับประคองกันและกัน
ช่วยเหลืออะไรได้ ก็จะช่วย ทําอะไรก็จะทํา และบุคคลกลุม่ นี ้จะคิดว่าไม่ใช่ตวั เองคนเดียวที่ทกุ ข์คนอื่นก็ทกุ ข์
และประสบชะตากรรมเดียวกับเรา เขาจึงมีกําลังใจที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้อื่น วิธีการปรับตัวและแก้ ไขต้ อง
กระทําตนให้ เป็ นทังผู
้ ้ ให้ และผู้รับ หากรู้สกึ แย่ก็พร้ อมรับกําลังใจ หากพอจะประคับประคองใจได้ ก็ร่วมเป็ น
กําลังใจให้ ผ้ อู ื่น อยากให้ บคุ คลกลุม่ นี ้เติมใจให้ แกร่ง ดูแลตัวเองให้ รอด เก็บแรงไว้ เพื่อสร้ างขึ ้นมาใหม่ในวัน
ข้ างหน้ า เพราะไม่ใช่ตวั เราคนเดียวที่ได้ รับชะตากรรมนี ้
4.กลุ่มคนที่เอาตัวเองให้ รอด เอาตัวเองให้ พ้นคนอื่นเป็ นอย่างไรไม่สนใจ แต่ตวั เองต้ องไม่เป็ นอะไรและ
เมื่อเขารอดค่อยว่ากันว่าจะทําอย่างไรต่อ กลุม่ คนประเภทนี ้ถ้ ามีใครเข้ ามาช่วยเขาก็จะขอบคุณ แต่ถ้าใครรุกลํ ้
ก็จะเดือดดาล หากตัวเขาเองเป็ นอะไรไปหรื อต้ องประสบชะตากรรม เขาจะไม่ยอมและจะพยายามให้ คนอื่น
เป็ นอย่างเขาด้ วย วิธีการปรับตัวและแก้ ไข
คนกลุม่ นี ้ต้ องรู้จกั คําว่า เรา ให้ มากกว่า ฉัน คนกลุม่ นี ้ต้ องฝึ กตังสติ
้ ดับอารมณ์การสูญเสียลงบ้ าง
โดยเฉพาะคําพูดที่อยูใ่ นตัวตนที่วา่ ทําไมฉันต้ องโดน ทําไมบ้ านฉันต้ องโดนนํ ้าท่วม ทําไมคนอื่นไม่โดน อย่าง
ฉัน ลดการคิดที่จะพูดว่า ฉันต้ องได้ ฉันต้ องรอด และต้ องฝึ กเสียสละ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้อื่นเพื่อจะร่วมกัน
สร้ างสุขร่วมกับผู้อื่นบ้ าง
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5.กลุ่มคนที่ยังไม่ ได้ รับผลกระทบใดๆ ทัง้ สิน้ แต่ผวาวิตกกังวลจริต คิดไปต่างๆ นานา ในด้ านลบ
ด้ านร้ าย พร้ อมยังแตกตื่นหรื อตื่นตูมกับทุกเรื่ องที่ร้ายๆ ได้ ยินได้ ฟังข่าวสารต่างๆ จิตเตลิดตลอดเวลา วิธีการ
ปรับตัวและแก้ ไขให้ เลิกรับรู้เรื่ องราวข่าวสารต่างๆ เปลี่ยนเรดาร์ สายตา ดูเรื่ องดี ฟั งเรื่ องบวก อื่นๆ บ้ าง เพื่อลด
อาการรน แปลงความตระหนกตกใจเป็ นหาอะไรทําเพื่อป้องกัน ให้ ร้ ูสกึ ว่าได้ ทําอะไรเพื่อคลายล็อกความรู้สกึ
แย่
6.กลุ่มคนที่ยังไม่ ได้ รับผลกระทบใดๆ แต่ตงตั
ั ้ ว ตังสติ
้ เตรี ยมตัว เตรี ยมพร้ อม เพื่อรับมืออย่างตืน่ ตัว
แต่ไม่ได้ ตื่นกลัว หรื อทําให้ แตกตื่น และตื่นตระหนก คิดแก้ ปัญหาหาทางออกเพื่อรับมือกับสถานการณ์ วิธีการ
ปรับตัวและแก้ ไขกลุม่ ตื่นตัว ตังสติ
้ กลุม่ นี ้ ให้ เก็บใจ เก็บแรง เก็บกายไว้ เพื่อเป็ นตัวแบบ และเป็ นหลักให้ แก่
กลุม่ อื่นด้ วย มีเวลา พัก ให้ แก่ตนเอง และช่วยเป็ นแรงเสริมให้ กลุม่ อื่นๆ บ้ าง
7.กลุ่มคนที่ไม่ พายแต่ เอานํา้ รานํา้ ตลอดเวลา วิพากษ์ วิจารณ์คนอื่น เอาแต่พดู เหน็บหาเรื่ องตําหนิได้
เสมอ พร้ อมทําให้ สงั คมแตกแยก คนกลุม่ นี ้จะสนุกกับการทําให้ ผ้ อู ื่นตืน่ ตระหนก ชอบขยายเชื่อมโยงเนื ้อหา
สาระข้ อมูลข่าวสาร แต่ไม่ได้ ช่วยทําให้ สถานการณ์ตา่ งๆ ดีขึ ้น มีแต่จะนัง่ ดูและพูดถึงคนอื่นในด้ านลบอย่าง
เดียว วิธีการปรับตัวและแก้ ไข ให้ พดู น้ อย ทําให้ มาก เปลี่ยนการเสียดสี มาเป็ นจิตอาสา เอาแรงมาปลอบขวัญ
คนดีกว่า เอามือเขียนสิง่ สร้ างสรรค์ ส่งเสริมกําลังใจคนไทยในประเทศกันดีกว่า เพราะตอนนี ้ เป็ นเวลาช่วยกัน
มากกว่าจะโทษกัน
"สิ่งที่สาํ คัญมากในช่ วงนี ้ สําหรับทุกคน ทุกกลุ่ม คือ กายต้ องรอด ต้ องไม่ เจ็บป่ วย ใจต้ องแกร่ ง
คือ จิตไม่ ตก เพราะหากไม่ มีแรงกาย แรงใจ เราจะไม่ สามารถมองไกลไปถึงวันหน้ าได้ อยากให้ คน
ไทยทุกคนโดยเฉพาะผ้ ูท่ ตี ้ องประสบกับปั ญหาอุทกภัยร้ ูจกั ตื่นตัว แทนการตื่นกลัว ตัง้ สติให้ ได้ แทน
สติแตกแล้ วมองปั ญหาว่ าสามารถคลี่คลายได้ เสมอ" ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มศว กล่าว
ในที่สดุ
•
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