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ิ
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ิ ้น ทําให้ เ ห็นปรากฏการณ์ ทางสัง คม
เปดเผย
วา่ จากเหตุการณ์ วิ กฤตอุ
่ เป็ น 7 ประเภท
มากมาย โดยเฉพาะผู้คนในสังคมที่มีอยู่หลากหลายและสามารถแบงได้
ั
แต่ละประเภทต้องได้รบั การเปลีย่ นแปลงและแก้ไขตัวเองด้วย เพือ่ ไม่ให้เกิดปญหาสั
งคมตามมา
สําหรับกลุ่มคน 7 ประเภทที่อยู่ในสังคมนํ้ าท่วม จะต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม
่ จิต ใจเข้ม แข็ง ไม่ เ สีย กํ า ลัง ใจ และที่สํ า คัญ อยากให้ค นไทยทุ ก คน โดยเฉพาะ
เจ็บ ปวย
ผูป้ ระสบภัยนํ้าท่วมและคนกรุงเทพฯ ต้องรูจ้ กั ตื่นตัวแทนการตื่นกลัว และตัง้ สติให้ได้แทนสติแตก
ั
แล้วมองปญหาว่
าสามารถคลีค่ ลายได้เสมอ
ดร.จิตรากล่าวว่า สําหรับกลุ่มคน 7 ประเภทมีดงั นี้ 1.กลุ่มคนที่เข้าช่วยเหลือเผื่อแผ่
แบ่งปนั แม้ว่าบุคคลทีเ่ ขาช่วยจะไม่ใช่ญาติหรือพีน่ ้อง แม้ว่าตัวเองจะไม่ประสบกับวิกฤติชะตา
กรรมนี้ เมือ่ เห็นคนอื่นทุกข์กจ็ ะรีบเข้าไปช่วยทัง้ แรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์ อะไรทีส่ ามารถช่วย
ได้ก็จะรีบเข้าช่วยเหลือ ด้วยจิตสํานึกมนุ ษยธรรม วิธกี ารปรับตัวสําหรับบุคคลประเภทนี้คอื
ต้องเตือนตัวเองเรือ่ งของการทุม่ เทโดยหักโหมมากเกินไป อาจทําให้รา่ งกายทรุดและอารมณ์แย่
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ต้องปรับตัวเองด้วยการเปลีย่ นผลัดการทํางานเพื่อส่วนรวม ผลัดเวรกันและเปลีย่ นบทบาทการ
ทํางานลงบ้าง
2.กลุ่มคนที่ต้องทําตามหน้าที่หรือภาระความรับผิดชอบ ซึ่งต้องทํางานโดยมีจติ อาสา
เห็นความทุกข์ของผูอ้ ่นื ก็ยนิ ดีเข้าช่วย โดยเก็บเรื่องราวและความทุกข์ของตัวเองไว้ก่อน แต่จะ
ยึดหน้าทีภ่ าระรับผิดชอบเป็ นหลัก วิธกี ารปรับตัวคือ จะต้องให้คนกลุ่มนี้มเี วลาพักเพื่อจะได้ม ี
แรงในการทํางานต่อไป เพราะการทํางานนานๆ และเห็นเหตุการณ์นานๆ จะทําให้เกิดอาการล้า
เหนื่อย บางคนอาจจะคิดต่อไปว่า หน้ าที่ก็ต้องทํา ตัวเองและครอบครัวยังเอาตัวไม่รอด จึง
อยากให้กลุ่มคนกลุ่มนี้ได้พกั ผ่อนและหาสิง่ ทีเ่ ติมเต็มให้ตวั เองก่อน เพื่อจะได้มแี รงเติมเต็มใน
การทํางานต่อไป
3.กลุ่ ม คนที่ ร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกัน โดยเมื่ อ เราทุ ก ข์ ก็ เ ห็ น ทุ ก ข์ ข องคนอื่ น จะช่ ว ยกัน
ประคับประคอง บุคคลกลุ่มนี้จะคิดว่า ไม่ใช่ตวั เองคนเดียวทีท่ ุกข์ คนอื่นก็ทุกข์และประสบชะตา
กรรมเดียวกับเรา เขาจึงมีกาํ ลังใจทีจ่ ะร่วมทุกข์รว่ มสุขกับผูอ้ ่นื วิธกี ารปรับตัวคือ ต้องกระทําตน
ให้เป็ นทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั หากรูส้ กึ แย่กพ็ ร้อมรับกําลังใจ หากพอประคับประคองใจได้ ก็ร่วมเป็ น
กําลังใจให้ผู้อ่นื อยากให้บุคคลกลุ่มนี้เติมใจให้แกร่ง ดูแลตัวเองให้รอด เก็บแรงไว้เพื่อสร้าง
ขึน้ มาใหม่ในวันข้างหน้าเพราะไม่ใช่ตวั เราคนเดียวทีไ่ ด้รบั ชะตากรรมนี้
ดร.จิตรากล่าวอีกว่า สําหรับกลุ่มคนประเภทที่ 4 คือ กลุ่มคนทีเ่ อาตัวเองให้รอดไว้ก่อน
แต่ไม่สนใจคนอื่น ตัวเองต้องไม่เป็ นอะไร และเมือ่ เขารอดค่อยว่ากันว่าจะทําอย่างไรต่อ กลุ่มคน
ประเภทนี้ถ้ามีใครเข้ามาช่วยเขาก็จะขอบคุณ แต่ถ้าใครรุกลํ้าก็จะเดือดดาล หากตัวเขาเองเป็
อะไรไปหรือต้องประสบชะตากรรม เขาจะไม่ยอมและจะพยายามให้คนอื่นเป็ นอย่างเขาด้วย
วิธกี ารแก้ไขคือ คนกลุ่มนี้ต้องรูจ้ กั คําว่า เรา ให้มากกว่า ฉัน ต้องฝึ กตัง้ สติ โดยเฉพาะคําพูดที่
อยู่ในตัวตนทีว่ ่า ทําไมบ้านฉันต้องโดนนํ้าท่วม ทําไมคนอื่นไม่โดน ลดการคิดทีจ่ ะพูดว่า ฉันต้อ
ได้ ฉันต้องรอด และต้องฝึ กเสียสละ ร่วมทุกข์รว่ มสุขกับผูอ้ ่นื เพื่อจะร่วมกันสร้างสุขร่วมกับผูอ้ ่นื
บ้าง
5.กลุ่มคนที่ยงั ไม่ได้รบั ผลกระทบใดๆ ทัง้ สิ้น แต่ผวาวิตกกังวลจริต คิดไปในด้านลบ
ั าวสารต่างๆ จิตเตลิดตลอดเวลา
ด้านร้าย พร้อมทัง้ แตกตื่นหรือตื่นตูมกับทุกเรือ่ งทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงข่
ั อ่ งดีหรือเรือ่ งบวกด้าน
วิธกี ารปรับตัวและแก้ไขให้เลิกรับรูเ้ รือ่ งราวข่าวสารต่างๆ แล้วหันมาฟงเรื
อื่นๆ เพือ่ ลดอาการตื่นตระหนกตกใจ
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6.กลุ่มคนทีย่ งั ไม่ได้รบั ผลกระทบใด แต่ตงั ้ ตัว ตัง้ สติ เตรียมตัว เตรียมพร้อมเพื่อรับมือ
ั
อย่างตื่นตัว แต่ไม่ได้ต่นื กลัว คิดแก้ปญหาหาทางออกเพื
่อรับมือกับสถานการณ์ วิธกี ารปรับตัว
คือ ให้เก็บใจ เก็บแรงไว้ เพือ่ เป็ นต้นแบบและเป็ นหลักให้กบั กลุม่ อื่นด้วย
7.กลุ่มคนทีม่ อื ไม่พายแต่เอาเท้ารานํ้าตลอดเวลา วิพากษ์วจิ ารณ์คนอื่น พูดจาตําหนิเสมอ
พร้อมทําให้สงั คมแตกแยก คนกลุ่มนี้จะสนุ กกับการทําให้ผอู้ ่นื ตื่นตระหนก ชอบขยายเชื่อมโยง
เนื้อหาสาระข้อมูลข่าวสาร แต่ไม่ได้ช่วยทําให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขน้ึ แต่จะพูดถึงคนอื่นในด้าน
ลบอย่างเดียว วิธกี ารแก้ไขคือ พูดน้อย และทํามาก เปลีย่ นการเสียดสีมาเป็ นจิตอาสา เอาแรง
มาปลอบขวัญคนดีกว่า
"สําหรับคนทีม่ ภี าวะเครียดทัง้ ผูป้ ระสบภัยนํ้าท่วมและคนทั ่วไป มีวธิ คี ลายเครียดโดยกา
หัวเราะบําบัดพร้อมกับการออกกําลังกาย เมือ่ เราหัวเราะร่างกายจะหลังสารความสุ
่
ขออกมา ซึง่
เป็ นกลไกการฟื้ นฟูตวั เองตามธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพทีส่ ุด" ประธานโครงการศูนย์ให้
คําปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มศว เผย
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