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ตื่นตัว-ไมตื่ ่นกลัว คน7กลุ่มในวกฤต
ิ
วกฤตปั
ญหาสร้างการเรียนรูท้ าง
ิ ดุษฎีเมธา ประธาน
สังคม ดร.จตรา
โครงการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ิ
ิ
ิ
มหาวทยาลั
ยศรีนครนทรวโรฒ
ิ
(มศว) วเคราะห
วา่ จาก
เหตุการณ์อทุ กภัยทําให้เห็น
ปรากฏการณ์ทางสังคมมากมาย
โดยเฉพาะผูค้ นที่หลากหลาย แบง่
่
ได้เป็ น 7 ประเภท แตละประเภท
ิ ญหาสังคมตามมาอีก
่ เกดปั
ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองและต้องแก้ไขตัวเองเพื่อไมให้
1.กลุม่ คนทีเ่ ข้าช่วยเหลือ เผือ่ แผ่ แบ่งปนั แม้วา่ บุคคลทีเ่ ขาช่วยจะไม่ใช่ญาติหรือพีน่ ้อง หรือ
แม้แต่คนทีเ่ ขาไม่ชอบหน้า และแม้วา่ ตัวเองจะไม่ประสบกับวิกฤตชะตากรรมนี้ เมือ่ เห็นคนอื่น
ทุกข์กจ็ ะรีบเข้าไปช่วย ทัง้ แรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์ ด้วยจิตสํานึกมนุ ษยธรรม
วิธกี ารปรับตัวและแก้ไข บุคคลประเภทนี้ตอ้ งเตือนตัวเองเรือ่ งการทุม่ เทมากเกินไป เพราะการ
โหมกับบางสิง่ มากเกินไปอาจทําให้รา่ งกายทรุด อารมณ์แย่ และกลายมาเป็ นกลุม่ เหยือ่ แทน
ท้ายทีส่ ดุ ต้องการให้คนอื่นมาดูแลตัวเองแทน ต้องปรับตัวเองด้วยการผลัดเวรการทํางานเพือ่
ส่วนรวม เปลีย่ นบทบาทการทํางานลงบ้าง
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2.กลุม่ คนทีต่ อ้ งทําตามหน้าที่ หรือภาระความรับผิดชอบ และมีจติ อาสายินดีพร้อมช่วยเหลือ
ผูอ้ ่นื โดยเก็บเรือ่ งราวและความทุกข์ของตัวเองไว้ก่อน แต่จะยึดหน้า ทีภ่ าระรับผิดชอบเป็ น
หลัก
คนกลุม่ นี้ตอ้ งมีเวลาพักพร้อมไปกับหาต้นทุนชีวติ ให้ตวั เอง เพือ่ จะได้มแี รงทํางานต่อไป เพราะ
การทํางานนานๆ และเห็นเหตุการณ์ใดๆ นานๆ จะเกิดอาการล้า เหนื่อย บางคนอาจคิดต่อไป
ว่าหน้าทีก่ ต็ อ้ งทํา ตัวเองและครอบครัวยังเอาตัวไม่รอด จึงอยากให้คนกลุม่ นี้ได้พกั หาสิง่ ทีเ่ ติม
เต็มให้ตวั เองก่อน เพือ่ จะได้มแี รงเติมเต็มในการทํางานต่อไป
3.กลุม่ คนทีร่ ว่ มด้วยช่วยกัน โดยเมือ่ เราทุกข์กเ็ ห็นทุกข์ของคนอื่น จะช่วยกันประคับประคองกัน
และกัน ช่วยเหลืออะไรได้กจ็ ะช่วย ทําอะไรได้กจ็ ะทํา บุคคลกลุม่ นี้จะคิดว่าไม่ใช่ตวั เองคนเดียว
ทีท่ ุกข์ คนอืน่ ก็ทุกข์และประสบชะตากรรมเดียวกับเรา เขาจึงมีกาํ ลังใจทีจ่ ะร่วมทุกข์รว่ มสุขกับ
ผูอ้ ่นื
วิธกี ารปรับตัวและแก้ไข ต้องกระทําตนให้เป็ นทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั หากรูส้ กึ แย่กพ็ ร้อมรับกําลังใจ
หากพอจะประคับประคองใจได้กร็ ว่ มเป็ นกําลังใจให้ผอู้ ่นื อยากให้บุคคลกลุม่ นี้เติมใจแกร่ง ดูแล
ตัวเองให้รอด เก็บแรงไว้เพือ่ สร้างขึน้ มาใหม่ในวันข้างหน้า เพราะไม่ใช่ตวั เราคนเดียวทีไ่ ด้รบั
ชะตากรรมนี้
4.กลุม่ คนทีเ่ อาตัวเองให้รอด เอาตัวเองให้พน้ คนอื่นเป็ นอย่างไรไม่สนใจ แต่ตวั เองต้องไม่เป็ น
อะไร เมือ่ เขารอดค่อยว่ากันว่าจะทําอย่างไรต่อ
กลุม่ คนประเภทนี้ถา้ มีใครเข้ามาช่วยเขาจะขอบคุณ แต่ถา้ ใครรุกลํ้าก็จะเดือดดาล หากตัวเขาเอ
เป็ นอะไรไปหรือต้องประสบชะตากรรม เขาจะไม่ยอมและจะพยายามให้คนอื่นเป็ นอย่างเขาด้วย
คนกลุม่ นี้ตอ้ งรูจ้ กั คําว่า "เรา" ให้มากกว่า "ฉัน" ต้องฝึกตัง้ สติ ดับอารมณ์การสูญเสียลงบ้าง
โดยเฉพาะคําพูดทีอ่ ยูใ่ นตัวตนทีว่ า่ ทําไมฉันต้องโดน ทําไมคนอื่นไม่โดน ลดความคิดทีว่ า่ ฉัน
ต้องได้ ฉันต้องรอด และต้องฝึกเสียสละ ร่วมทุกข์รว่ มสุขกับผูอ้ ่นื เพือ่ จะร่วมกันสร้างสุขร่วมกับ
ผูอ้ ่นื บ้าง
5.กลุม่ คนทีย่ งั ไม่ได้รบั ผลกระทบใดๆ ทัง้ สิน้ แต่ผวาวิตกกังวลจริต คิดไปต่างๆ นานา ในด้าน
ั าวสารต่างๆ จิตเตลิด
ลบด้านร้าย และยังแตกตื่นหรือตื่นตูมกับทุกเรือ่ งทีร่ า้ ยๆ ได้ยนิ ได้ฟงข่
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ตลอดเวลา
ั อ่ งบวกอื่นๆ บ้าง เพือ่ ลดอาการรน แปลง
ควรพักการรับรูเ้ รือ่ งราวข่าวสารต่างๆ เปลีย่ นมาฟงเรื
้ น เพือ่ "คลายล็อก" ความรูส้ กึ แย่
ความตระหนกตกใจเป็ นหาอะไรทําเพือ่ ปองกั
6.กลุม่ คนทีย่ งั ไม่ได้รบั ผลกระทบ แต่ตงั ้ ตัว ตัง้ สติ เตรียมตัว เตรียมพร้อมเพือ่ รับมืออย่างตื่นตัว
ั
ไม่ต่นื กลัว หรือทําให้แตกตื่นหรือตื่นตระหนก คิดแก้ปญหาหาทางออกเพื
อ่ รับมือกับ
สถานการณ์
คนกลุม่ นี้ให้เก็บใจ เก็บแรง เก็บกายไว้ เพือ่ เป็นตัวแบบและเป็ นหลักให้กบั กลุม่ อื่นด้วย มีเวลา
พักให้กบั ตนเอง และช่วยเป็ นแรงเสริมให้กลุม่ อื่นๆ บ้าง
7.กลุม่ คนทีไ่ ม่พายแต่เอามือรานํ้าตลอดเวลา วิพากษ์วจิ ารณ์คนอื่น เอาแต่พดู เหน็บหาเรือ่ ง
ตําหนิได้เสมอ พร้อมทําให้สงั คมแตกแยก
คนกลุม่ นี้จะสนุกกับการทําให้ผอู้ ่นื ตื่นตระ หนก ชอบขยายเชือ่ มโยงเนื้อหาสาระข้อมูลข่าวสาร
แต่ไม่ได้ชว่ ยทําให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขน้ึ มีแต่จะนังดู
่ และพูดถึงคนอืน่ ในด้านลบอย่างเดียว
วิธกี ารปรับตัวและแก้ไข ควรพูดให้น้อย ทําให้มาก เปลีย่ นการเสียดสีมาเป็ นจิตอาสา เอาแรงมา
ปลอบขวัญคนดีกว่า เอามือเขียนสิง่ สร้างสรรค์ ส่งเสริมกําลังใจคนไทยในประเทศ เพราะตอนนี้
เป็ นเวลาช่วยกันมากกว่าจะโทษกัน
่
ดร.จิตรากล่าวอีกว่า สําคัญมากในช่วงนี้สาํ หรับทุกคนทุกกลุม่ คือกายต้องรอด ต้องไม่เจ็บปวย
ใจต้องแกร่ง คือจิตไม่ตก เพราะหากไม่มแี รงกายแรงใจเราจะไม่สามารถมองไกลไปถึงวันหน้า
ั
"อยากให้คนไทยทุกคนโดยเฉพาะผูท้ ต่ี อ้ งประสบกับปญหาอุ
ทกภัยรูจ้ กั ตื่นตัวแทนการตื่นกลัว
ั
ตัง้ สติให้ได้แทนสติแตก แล้วมองปญหาว่
าสามารถคลีค่ ลายได้เสมอ"
หน้า 25
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