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ค�าน�า

สขุภาพจติเป็นผลรวมของปัจจยัมากมายในชวีติคนเรา ไม่ว่าจะเป็นสภาพ 

ความเป็นอยู ่ความสมัพนัธ์กบัคนรอบข้าง ความสามารถในการคดิวเิคราะห์และ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วธิกีารจดัการอารมณ์ คณุธรรมความดภีายในใจ รวม

ไปจนถงึสภาพความเป็นชมุชนและความเกือ้กลูกนัในสงัคม การดแูลสขุภาพจติ

และการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับจิตใจคนไทย จึงมีงานหลายด้านที่ต้อง

อาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญต่างกัน

โครงการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจ�าปี เป็นความร่วมมือของ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

กรมสุขภาพจิต และแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย 

ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ เป็นความคดิรเิริม่ทีถ่อืเป็นการ

เปิดมติใิหม่ในการท�างานสขุภาพจติ ซึง่ได้ช่วยสร้างฐานข้อมลูและความรูท้ีจ่ะมี

ผลต่อการก�าหนดนโยบายสุขภาพจิต ตลอดจนนโยบายของรัฐ

หนังสือสามเล่ม ได้แก่ 1) ความสุขเป็นสากล 2) สถานการณ์สุขภาพจิต

คนไทย : ภาพสะท้อนสังคม และ3) วิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านข่าว เป็นอีกหนึ่ง

ผลผลติจากโครงการดงักล่าว ทีจ่ะมส่ีวนส�าคญัในการก�าหนดทศิทางการท�างาน

วิชาการในด้านนี้ ซึ่งหากพิจารณาจากขอบเขตเนื้อหาของหนังสือสามเล่ม 

ในชุดนี้แล้ว จะพบว่าเป็นความพยายามน�าความรู้ทั้งที่เป็นสากล ข้อมูลที่เป็น

หลกัฐานเชงิประจกัษ์ภายในประเทศ และมมุมองของประชาชนและสือ่มวลชน 

มาประมวลภาพสุขภาพจิตของสังคมไทยได้อย่างน่าชื่นชม

ในฐานะผู้น�าของกรมสุขภาพจิต ผมจึงมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่กรม

สุขภาพจิตได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่านี้ต่อสังคมไทย และ

ผมมีความเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในการท�างานในลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์

ต่อคนไทยและวิชาการด้านสุขภาพจิตได้มากยิ่งขึ้น 

นายแพทย์ชาตรี บานชื่น  

อธิบดีกรมสุขภาพจิต 



ค�าน�า

หนังสือ 3 เล่มนี้ ประกอบด้วย 1) ความสุขเป็นสากล 2) สถานการณ์

สขุภาพจติคนไทย:ภาพสะท้อนสงัคม และ 3) วเิคราะห์สขุภาพจติผ่านข่าว เป็น

ชดุหนงัสอืของโครงการรายงานสถานการณ์สขุภาพจติประจ�าปี ภายใต้แผนงาน

สร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวง 

สาธารณสุข จัดท�าขึ้นเพื่อให้สาธารณชนได้มองเห็นภาพสถานการณ์ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตคนไทยที่ชัดเจนขึ้น 

หนังสือ “ความสุขเป็นสากล” เป็นการศึกษาถึงระดับความสุขของ 

คนไทย และปัจจัยต่างๆ ที่ท�าให้คนเรามีความสุขที่แตกต่างกัน โดยสังเคราะห์

องค์ความรู ้เกี่ยวกับความสุขจากงานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและ 

ต่างประเทศ หนังสือ “สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย : ภาพสะท้อนสังคม” 

น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตคนไทยจากหลายแหล่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ข้อมูลที่ได้จากความร่วมมือของส�านักงานสถิติแห่งชาติซึ่งเป็นข้อมูลในระดับ

ประเทศ และจัดท�าเป็นชุดดัชนีสุขภาพจิต เพื่อสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ 

ตลอดจนประเดน็ทางสงัคมของประเทศไทยในปัจจบุนั และหนงัสอื “วเิคราะห์ 

สุขภาพจิตผ่านข่าว” เป็นการวิเคราะห์ข่าว ระหว่างเดือนสิงหาคม 2551-  

มิถุนายน 2552 ที่มีผลกระทบต่อทุกข์-สุข ของประชาชน โดยรวบรวมข้อมูล

ข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับความสนใจจากประชาชน  

ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ น�ามาสังเคราะห์โดยจิตแพทย์ และนักจิตวิทยา เพื่อชี้ชัดว่า

ประเด็นข่าวนั้นๆ มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนไทยเช่นไรบ้าง และยังสามารถ

เป็นแนวทางการเฝ้าระวังทางประชากรจากสถานการณ์ทางสังคม ส�าหรับ 

การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพจิตในเชิงรุก



สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณ  

นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต  

และผูจ้ดัการแผนงานสร้างเสรมิสขุภาพจติเพือ่สขุภาวะสงัคมไทย และส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่สนับสนุนการจัดท�าหนังสือชุดนี้  

คณะผูจ้ดัท�าหวงัว่าหนงัสอืทัง้สามเล่มจะเป็นแหล่งข้อมลูทีม่ปีระโยชน์ต่อผูอ่้าน 

และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล ส�าหรับผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง 

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
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บทน�า

การท�าหนังสือ “วิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านข่าว” เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อ แสดงให้เห็นว่าประชาชนคนไทยมีความทุกข์หรือสุขในสถานการณ์ด้าน

เศรษฐกิจสังคมอย่างไร โดยภาพที่สื่อออกมานั้นได้ถูกวิเคราะห์และเสนอแนะ

โดยผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูด้้านสขุภาพจติ ได้แก่ นายแพทย์ประเวช ตนัตพิวิฒันกลุ  

นายแพทย์ ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ และ 

คุณอมรากุล อินโอชานนท์ 

หนังสือเล่มนี้ ประกอบไปด้วยโครงสร้างใหญ่ๆ 3 ส่วน คือ หนึ่ง  

ข่าวภายในประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดสุขและทุกข์แก่ประชาชนไทย สอง ข่าว 

ต่างประเทศทีส่่งผลกระทบต่อจติใจของประชาชนไทย และสาม ส่วนวเิคราะห์

ข่าว โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ซึ่งเป็นจุดเด่นส�าคัญของหนังสือเล่มนี้ 

ลักษณะการวิเคราะห์ข่าวที่เป็นความสุขและทุกข์ของนายแพทย์ 

ประเวช ตนัตพิวิฒันกลุ ท�าให้ผูอ่้านรูส้กึถงึความภาคภมูใิจในความเป็นคนไทย 

ขณะเดยีวกนันายแพทย์ประเวช ให้ข้อเสนอแนะทกัษะในการรบัรูข้้อมลูข่าวสาร

ว่า เราต้องรู้ทันอารมณ์และความคิดของเราเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นทั้ง

บวกและลบ นอกจากนี้ต้องรู้จักเลือกรับสื่อและต้องแปลงข่าวสารนั้นให้เป็น

ข้อคิดเพื่อเข้าใจชีวิตและน�าไปพัฒนาตนเอง ซึ่งนายแพทย์ประเวช ได้เสนอวิธี

ตัง้รบักบัปัญหา ไม่ว่าเป็นปัญหาทีเ่กดิโดยตรงกบัตวัเราเอง หรอืปัญหาทีเ่กดิจาก

ความคิดของเรา 
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ส�าหรบัการวเิคราะห์ข่าวต่างประเทศ นายแพทย์ยงยทุธ วงศ์ภริมย์ศานติ์  

ให้ข้อเสนอแนะโดยเน้นพลัง อึด ฮึด สู้ กับวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลจากวิกฤต

แฮมเบอร์เกอร์ และวิกฤตเศรษฐกิจที่คนไทยได้รับในขณะนี้ แพทย์หญิงอัมพร 

เบญจพลพทิกัษ์ วเิคราะห์ปัญหาความรนุแรงในครอบครวัทีพ่่อข่มขนืลกูตนเอง 

(โดยศึกษากรณีข่าวที่นายโจเซฟ ฟริตเซิล ชาวออสเตรีย วัย 73 ปี กักขังลูกสาว

ตนเองนานถึง 24 ปี และท�าการข่มขืนจนมีบุตรด้วยกัน 7 คน) ว่า สังคมไม่ควร

มุ่นเน้นเฉพาะสาเหตุอันเกิดมาจากเศรษฐกิจและวิกฤตชีวิต แต่สังคมควรได้รับ

ข้อมูลถึงเรื่องความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกฐานะ ทุกระดับการศึกษา  

เพื่อจะเข้าถึงการรักษา ควบคุม และปกป้องเหยื่อ เพื่อลดความรุนแรงนี้ 

ให้ได้ และ คณุอมรากลุ อนิโอชานนท์ ให้มมุมองของความมุง่มัน่ในการท�าอะไร

ให้ส�าเร็จ โดยศึกษากรณีของไมเคิล แจ๊กสัน ว่า คนที่เป็นอัจฉริยะระดับโลก 

ได้นั้น ต้องใช้จินตนาการเป็นเครื่องมือ เฉกเช่นค�ากล่าวของไอน์สไตน์ที่ว่า‚ 

จนิตนาการส�าคญักว่าความรู ้จนิตนาการนีเ้ป็นสิง่ทีก่่อให้เกดิความกระตอืรอืร้น 

ไมเคิล แจ๊กสัน ก็เช่นกัน เขามีจินตนาการอันบรรเจิด น�าไปสู่การผลิตผลงาน 

ที่โดดเด่นขึ้นมา 

คณะท�างานหนังสือวิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านข่าว ขอให้ข้อมูลในหนังสือ 

“วิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านข่าว” เป็นสื่อถึงผู้เกี่ยวข้องในสังคมไทยทุกส่วน  

ได้ตระหนักและน�าไปเป็นข้อคิด ตั้งประเด็น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้าน

สุขภาพจิตให้กับประชาชนคนไทยซึ่งเป็นพลังของประเทศที่ส�าคัญ 

   คณะท�างานหนังสือวิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านข่าว





	ข่าวความสุขคนไทย	

(ข่าวในประเทศ)
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1.	นักเรียนไทยสุดยอด		

กวาดเหรียญทองในการแข่งขัน	

ระดับนานาชาติ

ในการแข่งขันระดับนานาชาติระดับมัธยมปลายใน
สาขาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ไทย	 ประจ�าปี	 2552	 ประเทศไทยเราได้รับเหรียญทอง	
เงินและทองแดง	 มากมายจากการแข่งขันโอลิมปิกใน
ระดับต่างๆ	ทั้งในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย	
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นอกจากการรุ่นเด็กนักเรียนมัธยมแล้ว ในระดับอุดมศึกษา เด็กไทยก็ 

ไม่ได้น้อยหน้าต่างชาติเลย การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก “เวิลด์ โรโบคัพ  

เรสคิว 2009” ยังคว้าแชมป์หุ ่นยนต์กู ้ภัยโลกเป็นสมัยที่ 4 อีกด้วย โดย 

แชมป์โลกสมยัแรก และสมยัที ่2 ในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 เป็นเยาวชน

ไทยจากเทคโนโลยีพระนครเหนือ แชมป์โลกสมัยที่ 3 ในปี พ.ศ. 2551 เป็น

เยาวชนจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และปีล่าสดุนีเ้ทคโนโลยพีระนครเหนอืก็

กลับมาเอาแชมป์ได้อีกครั้ง

และเมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมานี้ เด็กไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขัน

ดาราศาสตร์ที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโอลิมปิกระดับเอเชีย

แปซิฟิก 

สิ่งรอบตัวคือความสุข	

การได้แชมป์หรือเหรียญกลับมาให้ประเทศไทยได้ เยาวชนเหล่านี้ต้อง

ทุ่มเทให้กับทั้งพลังความคิด ความสามารถ และเวลาให้กับวิชาความรู้ที่ตนเอง

สนใจ และจดุร่วมทีเ่หมอืนกนัท่ามกลางเยาวชนไทยเหล่านีค้อื มองว่าสิง่ทีต่นเอง

สนใจศกึษาอยูเ่ป็นสิง่ใกล้ตวั หรอืสิง่ทีอ่ยูร่อบตวั และมคีวามสขุอยูก่บัสิง่ทีส่นใจ

“ทีมงานได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันเป็นอย่างดี ท�าให้สามารถ

ท�างานภายในเวลาอันสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผมท�าหน้าที่เป็นผู้บังคับ

หุ่นยนต์ ต้องหมั่นฝึกซ้อมให้เสมือนว่าหุ่นยนต์เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย

ของผม” นายคฑาวุฒิ อุชชิน ผู้บังคับหุ่นยนต์ทีมไทย iRAP_PRO กล่าว
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“แม้ครอบครัวจะอยากให้เรียนแพทย์ก็ตาม ทั้งนี้ก็เพราะรู ้สึกมี 

ความสุขที่อยู่กับฟิสิกส์มากกว่า.... เมื่อรักก็เกิดแรงจูงใจ และความพยายาม”  

นายสรณภพ เทวปฏิคม เจ้าของเหรียญทองจากการแข่งขันฟิกส์โอลิมปิก 

ระดับเอเชียกล่าว 

เบื้องหลังความส�าเร็จของเด็กไทย

นอกจากความสนใจในสิ่งที่ใกล้ตัวแล้ว ปัจจัยอื่นๆ ที่ส�าคัญที่ท�าให้

เยาวชนเหล่านี้สามารถประสบความส�าเร็จคือ แรงสนับสนุนจากครอบครัว  

เบือ้งหลงัความส�าเรจ็ของเดก็ไทย คอื พ่อแม่ได้ทุม่เทเวลาให้กบัลกู และพยายาม

หาแนวทางในการพัฒนาความสามารถให้กับลูก 

“คุณแม่ผมเสียชีวิตตั้งแต่ผมยังเล็กๆ คุณพ่อต้องดูแลผมกับน้องเพียง

ล�าพัง ตอนเด็ก ครูบอกว่าผมไฮเปอร์ มีสมาธิจดจ่ออยู่กับอะไรอย่างหนึ่งอย่าง

ใดไม่ได้ คณุพ่อเลยพาไปหดัเล่นเปียโน จงึเล่นมาถงึทกุวนันีแ้ละมสีมาธดิขีึน้…..

บ้านกับโรงเรียนอยู่ไกลกัน คุณพ่อเป็นคนขับรถรับส่งผมกับน้อง ซึ่งเรียนคนละ

โรงเรียน และส่งผมเรียนเปียโนด้วย ท�าแบบนี้เป็นเวลาหลายปีติดต่อกันครับ” 

นายธนภัทร วรศรัณย์ เจ้าของเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิกเปิดเผย

นางสาวฝันฝ้าย สมเกียรติ และนายวีรภัทร คิ้ววงศ์ เหรียญเงินชีววิทยา

โอลิมปิก เผยว่า คุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนคอยช่วยเหลือและให้ก�าลังใจ  

การที่คุณพ่อคุณแม่พูดคุยเรื่องความรู้รอบตัวต่างๆ ให้ลูกฟังเป็นการช่วย 

ส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย
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ตารางแสดงการได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โอลิมปิก ประจ�าปี 2552

ประเภทการแข่งขัน
ทอง เงิน ทองแดง

50 52 50 52 50 52

คณิตศาสตร์โอลิมปิก 1 1 3 5 2 -

เคมีโอลิมปิก 1 - 3 4 - -

ชีววิทยาโอลิมปิก 2 1 2 3 - -

ฟิสิกส์โอลิมปิก 1 1 2 4 2 -

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก 1 1 3 2 - 1

ฟิสิกส์ ระดับเอเชีย 1 3 3 3 2 เกียรติคุณ -

ที่มา: มูลนิธิส ่ง เสริมโอลิมป ิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร ์ศึกษา  
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร์ (สอวน) . สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 
. http://www.meedee.net/news/ilife/outlook/2225 สืบค้นข้อมูลเมื่อ 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
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ทีมหุ่นยนต์กู้ภัยไทย	iRAP_PRO	คว้าแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยโลก
เป็นสมัยที่	4	ในการแข่งขัน	World	Robocup	Rescue	

2009	ผลงานโดนใจ	ต่างชาติยกนิ้ว	ชื่นชมความสามารถ	...

วนันี ้ (5 ก.ค.) นางวนีสั อศัวสทิธถิาวร ผูอ้�านวยการส�านกังานสือ่สาร

องค์กร เอสซีจี ในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยไทย ร่วมกับ

สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทีมเยาวชนไทย iRAP_

PRO มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื สามารถคว้าแชมป์

โลกหุ่นยนต์กู้ภัยได้อย่างสง่างาม นับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันที่ทีมเยาวชนไทย

ครองอันดับที่ 1 ในเวทีหุ่นยนต์กู้ภัยโลก การแข่งขันครั้งนี้ iRAP_PRO 

สามารถค้นหาผู้ประสบภัยได้สูงสุดถึง 38 ราย โดยท�าคะแนนน�าเป็นที่ 1 

ตลอดทุกรอบการแข่งขัน ทิ้งห่างรองแชมป์ คือ ทีมญี่ปุ่น Pelican United 

ซึ่งค้นหาผู้ประสบภัยได้ 33 ราย ส่วนอันดับสาม คือ ทีม MRL จากอิหร่าน 

อนัดบัสี ่คอื ทมีญีปุ่น่ Shinobi ร่วมกบัทมีสวเีดน RRT UPPSALA และอนัดบั

ห้า คือทีมออสเตรเลีย CASualty

“SCG ยินดีและชื่นชมในความสามารถของเด็กไทยอย่างยิ่ง ความ

ส�าเร็จในครั้งนี้ ท�าให้ต่างชาติทึ่ง และยอมรับในความสามารถของเยาวชน

ไทยมากขึ้น ต้องยอมรับว่าเด็กไทยของเราเก่งจริงๆ สามารถเอาชนะคู่แข่ง 

ซึ่งเป็นทีมมืออาชีพและมีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับของโลก  

ทั้งเยอรมนี สวีเดน สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย และญี่ปุ ่น  

นอกจากความสามารถของทกุคนในทมีแล้ว iRAP_PRO ยงัมคีวามตัง้ใจและ 

ความมุ่งมั่นสูงมากที่จะน�าชัยชนะกลับประเทศไทย” นางวีนัส กล่าว

ที่มา : ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม 2552. นร.ไทย ‘คว้าทอง’ แข่งดาราศาสตร์ ถือเป็น
ครั้งแรก
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2.	ชัยชนะของทัพนักกีฬาไทย	

กับความสุขของคนไทย

“อันดับ	1	ของอาเซี่ยน	อันดับ	4	ของเอเชียรองจาก	
จีน	เกาหลีใต้และญี่ปุ่น	และ	อันดับ	31	ของโลก”	

มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก	ครั้งนี้ทั้งหมด	
51	 คน	 รวม	 13	 ชนิดกีฬา	 มีเหรียญรางวัลกลับบ้าน
ทั้งหมด	 2	 เหรียญทองและ	 2	 เหรียญเงิน	 (วิกิพีเดีย,	
2551)	
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ในอดตีทีผ่่านมาเรามนีกักฬีาทีไ่ด้สร้างชือ่เสยีงให้กบัประเทศไทยจ�านวน

ไม่น้อย โดยเฉพาะกีฬามวยสากลสมัคร เล่นนับว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างประสบ

ความส�าเร็จมากกว่ากีฬาประเภทอื่นๆ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2519 โดย พเยาว์  

พูลธรัตน์ (โอเคเนชั่น, สิงหาคม 2551) นักมวยสากลสมัครเล่นและเป็นผู้สร้าง

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศชาติด้วยการคว้าเหรียญทองแดง ในการ

แข่งขันโอลิมปิกที่มอลทรีออล ประเทศแคนาดาซึ่งนับเป็นนักกีฬาคนแรกที่ 

สามารถคว้าเหรยีญจากการเข้าร่วมการแข่งขนัโอลมิปิกและนอกจากนัน้ยงัเคย

เป็นแชมป์มวยโลกคนที่ 7 ของไทยด้วย ชัยชนะและความส�าเร็จของพเยาว์  

พูลธรัตน์ ได้ท�าให้เกิดกระแสความนิยมเรื่องของวงการมวยอย่างเห็นได้ชัดซึ่ง

ต่อมาได้เกิดนักชกหน้าใหม่ขึ้นมามากมาย อาทิเช่น อาคม เฉ่งไล่ นักชกเหรียญ

ทองแดง จากการแข่งขันโอลิมปิกที่บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เมื่อ พ.ศ.2537 

สมรกัษ์ ค�าสงิห์ ฮโีร่ผูส้ร้างต�านานในวงการมวยสากลสมคัรเล่นและเป็นคนไทย

คนแรกที่คว้าเหรียญทองรุ่นเฟเธอร์เวต กีฬาโอลิมปิก ที่นครแอตแลนต้า 

ประเทศสหรัฐ เมื่อ พ.ศ.2539 

วิจารณ์ พลฤทธิ์ นักมวยคนที่สองต่อจากสมรักษ์ ค�าสิงห์ ที่คว้าเหรียญ

ทองรุน่ฟลายเวตจากการแข่งขนักฬีาโอลมิ ปิกทีน่ครซดินย์ี ประเทศออสเตรเลยี 

เมือ่ พ.ศ.2543 และอกีสีปี่ต่อมาคนไทยกไ็ด้เฮกบัฮโีร่โอลมิปิกคนใหม่อกีครัง้นัน่

คอื มนสั บญุจ�านงค์ นกัมวยไทยคนทีส่ามทีค่ว้าเหรยีญทองมวยสากลสมคัรเล่น

รุน่ไลท์เวลเตอร์เวทต่อจากสมรกัษ์ ค�าสงิห์และวจิารณ์ พลฤทธิ ์จากการแข่งขนั
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กีฬาโอลิมปิกที่นครเอเธนส์ ประเทศกรีซ เมื่อ พ.ศ.2547 และเป็นความหวัง

ส�าคัญของไทยในการคว้าเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่ง 

ประเทศจีน ซึ่งมนัสได้ต่อสู้อย่างสุดความสามารถและสามารถคว้าเหรียญเงิน

กลับบ้านได้ส�าเร็จ 

นพวรรณ เลิศชีวกานต์

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์ ฉบับวันที่ 7 กรกฎาคม 2552
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คลื่นลูกใหม่แห่งวงการเทนนิสไทย		

อีกหนึ่งความสุขของคนไทย

นบัว่าเป็นเรือ่งน่ายนิดเีป็นอย่างยิง่ส�าหรบัวงการกฬีาและเชือ่ว่าคงสร้าง

ความสขุให้คนไทย ได้ไม่น้อยเช่นกนันัน่คอืชยัชนะของ “น้องนก” หรอื นพวรรณ 

เลศิชวีกานต์ ทีส่ร้างประวตัศิาสตร์และสถติใิหม่ให้กบัวงการเทนนสิไทยด้วยการ

คว้าแชมป์เทนนิสเยาวชนวิมเบิลดัน มาครองได้ส�าเร็จซึ่งนับเป็นนักเทนนิสไทย

คนแรกที่สามารถคว้าแชมป์เยาวชนด้วยวัยเพียง 17 ปี พร้อมกับรั้งต�าแหน่ง 

นักเทนนิสเยาวชนหญิงมือหนึ่งของโลกการจัดอันดับของสหพันธ์เทนนิส

นานาชาติ หรือ ไอทีเอฟ (ITF) เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา

“มันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ และยอดมาก ที่ได้แชมป์ในวันนี้ ในรอบชิง

เมื่อปีที่ผ่านมา ตื่นเต้นมากไปหน่อยเพราะไม่คาดว่าจะไปถึงรอบชิงได้ แต่ปีนี้ 

ตัง้เป้าว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้ เพราะมนัเป็นปีสดุท้ายของทีจ่ะเล่นในระดบัเยาวชน 

จึงอยากได้แชมป์ที่ยิ่งใหญ่ในระดับนี้และท�าได้แล้ว” น้องนก กล่าว (เดลินิวส์, 

7 กรกฎาคม 2552) 
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โอลิมปิก 2004 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ในรุ่น 53 กิโลกรัมหญิง “น้องเก๋” 

ซึ่งประสบอาการบาดเจ็บและต้องพลาดการแข่งขันในครั้งนั้น   

“ตอนนัน้เหมอืนโลกมดืไปหมด เก๋แทบเสยีคน ทกุอย่างเสยีศนูย์ไปหมด 

ถึงขั้นตัดสินใจเลยว่าจะเลิกเล่น แต่เก๋นึกถึงพ่อแม่ ท�าให้รู ้ว่าเรามีหน้าที่ 

ที่ต้องท�า” (คมชัดลึก 15 มีนาคม 2552) 

 หลายคนอาจคดิว่า การบาดเจบ็ครัง้นัน้จะส่งผลกระทบถงึจติใจของเธอ

แต่ น้องเก๋ เธอแกร่งยิ่งกว่าเหล็กกล้าและ เธอสามารถกลับมาอีกครั้งในปักกิ่ง

เกมส์ 2008 และกลายเป็นเบอร์ 1 ของโลก ในกีฬายกน�้าหนักหญิง รุ่น 53 

กิโลกรัม เมื่อเธอคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2008 มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่

ด้วยการท�าลายสถิติโอลิมปิกเกมส์ได้ส�าเร็จและเป็นนักกีฬาคนที่ 18 ของ

ประวัติศาสตร์วงการกีฬาไทยที่ได้เหรียญโอลิมปิกเกมส์

เส้นทางสู่ความส�าเร็จของนักกีฬาไทยนั้นไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบ

หากแต่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อให้ ได้มาซึ่งชัยชนะ ดังนั้นชัยชนะและ

ความส�าเร็จจึงไม่ได้เป็นที่สุดของความสุขแต่การต่อสู้เพื่อชัยชนะและความ

ส�าเร็จนั้นคือความสุขที่แท้จริง ซึ่งบางครั้ง “ชัยชนะ” ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นที่หนึ่ง

เสมอไปแต่การลุกขึ้นยืนได้อย่างเข้มแข็งหลังจากล้มลงและก้าวเดินต่อไปอย่าง

มัน่คงกเ็ป็นชยัชนะได้ เราในฐานะคนไทยขอเพยีงแค่ได้ดนูกักฬีาไทยแข่งขนัและ

ต่อสู้อย่างเต็มที่เพียงเท่านี้ก็มีความสุขแล้วไม่ว่าจะ “แพ้” หรือ “ชนะ” ก็ตาม
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3.	สุขใจ....	

มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ	

มหาวิทยาลัยชั้นน�าโลก	

มหาวิทยาลัย	8	แห่งของไทย	ติด	200	อันดับชั้นน�า
ของมหาวิทยาลัยเอเชีย	ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัย

เก่าแก่ที่สุดของไทย	ก็ติด	1	ใน	200	ของโลกด้วย	
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3-4 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยไทยก็ได้ถูกจัดอันดับ ดีขึ้นมาตลอด  

สิ่งส�าคัญของการจัดอันดับคือ การได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่มี 

การยอมรบัในระดบันานาชาต ิซึง่แสดงถงึคณุภาพของงานวจิยันัน้ และสะท้อน 

การเรียนการสอนที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ด้วย 

นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ได้ประกาศและตั้งเป้าหมายว่า จะพยายามให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ติดอันโลก 60 อันดับแรก ซึ่งไม่แตกต่างจาก ศ.คลินิก น.พ.ปิยะสกล  

สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศไว้ว ่าจะท�าให้

มหาวิทยาลัยมหิดลติดอันดับ 1 ใน 100 ของโลกให้ได้ซึ่งการตั้งเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยชั้นน�าของไทยเช่นนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายและน่าสนใจ

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่การตั้งเป้าหมายเพียงเพื่อเกียรติภูมิของ

มหาวิทยาลัยไทยในมาตรฐานโลกเท่านั้น มหาวิทยาลัยไทยเหล่านี้ยังต้อง

พยายามใช้องค์ความรู้สะสมมาเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในสังคมไทยอีกด้วย ดังที่ 

ศ.คลินิก น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า 

“การที่มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งเป้าเป็นเวิลด์คลาส อยู่ในระดับโลก เพราะมอง

แล้วว่ามีความเป็นไปได้ เพราะการท�างานของมหิดลจะต้องไม่รอให้ปัญหา 

วิ่งเข้าหาแล้วจึงแก้ แต่เป็นการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ถึงแม้

จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเรื่องท้องถิ่นก็สามารถเป็นเวิลด์คลาสได้ การจะท�าให้

สงัคมดขีึน้กค็อืการเป็นเวลิด์คลาส มหาวทิยาลยัไทยจงึต้องตดิอาวธุทางปัญญา

ให้กับนักศึกษาเพื่อแก้ปัญหาของประเทศด้วยองค์ความรู้” 

การทีม่หาวทิยาลยัไทยของเราได้ตดิอนัดบันานาชาตเิช่นนี ้คนไทยได้รบั

ความสุขกันอย่างทั่วหน้า เพราะความคาดหวังลึกๆ ของคนไทยคือ ในอนาคต

บุตรหลานจะได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ให้สมกับการได้ท�า 

ชื่อเสียงติดอันดับของโลก
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ตารางแสดงรายชื่อมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยชั้นน�า

แห่งเอเชียในแต่ละสาขาวิชา ปี 2552

สาขาศิลปะ
ศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์

สาขา
วิทยาศาสตร์ 
ชีวภาพและ 
ชีวการแพทย์

สาขา
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ

และ 
วิศวกรรม 
ศาสตร์

สาขา
สังคมศาสตร์

สาขา
วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 อันดับ 10 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
อันดับ 12

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
อันดับ 24

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
อันดับ 10

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อันดับ 30

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 
อันดับ 28

มหาวิทยาลัย
มหิดล

อันดับ 20

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 
อันดับ 68

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 
อันดับ 33

มหาวิทยาลัย
มหิดล

 อันดับ 54
มหาวิทยาลัย

มหิดล 
อันดับ 45

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 

อันดับ 60

มหาวิทยาลัย
มหิดล 

อันดับ 72

มหาวิทยาลัย
มหิดล 

อันดับ 56

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 
อันดับ 61

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 
อันดับ 54

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 
อันดับ 72

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 
อันดับ 75

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 

 อันดับ 62

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 

อันดับ 65
มหาวิทยาลัย

สงขลา
นครินทร์ 
อันดับ 91

มหาวิทยาลัย
สงขลา

นครินทร์ 
อันดับ 77

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 

อันดับ 78

มหาวิทยาลัย
สงขลา

นครินทร์ 
อันดับ 73

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
 อันดับ 83

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
อันดับ 93

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
 อันดับ 78

มหาวิทยาลัย
สงขลา

นครินทร์ 
อันดับ 90

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
 อันดับ 82

มหาวิทยาลัย
สงขลา

นครินทร์ 
อันดับ 93

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 
อันดับ 100

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 
อันดับ 86

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น 
อันดับ 94

ที่มา: QS Quacquarelli Symonds (www.topuniversities.com) 
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4.	ผู้สูงวัยในวันที่รัฐใจดีมีเบี้ยยังชีพให้

ผู้สูงอายุเฮครั้งแรกรับเบี้ยยังชีพ	เฮครั้งที่	2	ผู้สูงอายุพิการจะได้รับเบี้ยสองทาง

ต้นปี 2552 ผู้สูงอายุชาวไทยก็ได้รับข่าวที่ท�าให้รู้สึกยินดี เมื่อรัฐบาล

ประกาศว่าจะจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท แก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่งการด�าเนินการที่ต้องใช้เงินหลายหมื่นล้านบาทนี้ เป็นส่วน

หนึ่งของนโยบายซึ่งสอดรับกับสถานการณ์ที่ไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ



38

เจตนารมณ์ของระบบเบี้ยยังชีพมุ่งช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ยากไร้ 

ด้อยโอกาส ผ่านทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

และกระทรวงมหาดไทย ขั้นตอนคือ ให้คนไทยที่อายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2492) ไม่มีรายได้ประจ�า ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือ

ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานชองรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิน่ ซึง่คอืไม่รบับ�านาญ หรอืเงนิยงัชพีใดๆ หรอืเป็นผูอ้ยูใ่นสถานสงเคราะห์

อยูแ่ล้ว เพยีงน�าหลกัฐาน บตัรประชาชน ส�าเนาทะเบยีนบ้าน สมดุบญัชเีงนิฝาก

ธนาคารพร้อมส�าเนามาแจ้งลงทะเบียน เพียงเท่านี้ก็จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 

เดือนละ 500 บาท เข้าบัญชีธนาคารทุกเดือน จนกระทั่งเสียชีวิต หรือเกิดมี 

รายได้ หรือแจ้งสละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร

ที่มา: www.trf.or.th
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ผู้สูงอายุพิการยังได้เฮกันอีกครั้ง เมื่อคณะอนุกรรมการด�าเนินการงาน

ตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์จะจ่ายเบี้ยคนพิการ พร้อมเปิดโอกาสให้คนพิการอายุ  

60 ปีขึ้นไป มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ทั้งสองทาง ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญ โครงการเบี้ยคนพิการนี้เริ่มให้ลงทะเบียนในเดือนธันวาคม 2552 

ที่ส�านักงานเขต และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และคาดว่าจะ 

ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพได้ในเดือนเมษายน 2553

ข่าวนีส้ร้างความสขุให้แก่ผูส้งูอายทุีม่คีณุสมบตัติามเกณฑ์ ท�าให้ช่วงชวีติ

ในวัยชรามีความหมายขึ้น

กระนั้นก็ยังมีข้อสังเกตจากนักวิชาการในหลายประเด็นที่เกี่ยวกับ 

ขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับค�าจ�ากัดความว่า “ต้องมี 

รายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง และไม่สามารถประกอบ 

อาชีพเลี้ยงตนเองได้” โดยอาจถูกตีความรวมถึงผู้ไม่มีรายได้เป็นตัวเงิน แต่มี

อสังหาริมทรัพย์ หรือมีรายได้แต่ไม่พอใช้ รวมทั้งกรณีลูกๆ ออกไปท�างาน 

ต่างถิ่น ไม่ได้อยู่ดูแล แต่ส่งเงินมาให้ใช้ ว่าอยู่ในเกณฑ์สมควรได้รับเบี้ยยังชีพ

ด้วยหรือไม่

ที่ส�าคัญในประเด็นนี้ก็คือ แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมี

ดุลยพินิจในการตีความระเบียบการคัดเลือกต่างกัน จึงอาจท�าให้ผู้สูงอายุที่

ยากไร้เหมือนกันแต่อยู่คนละพื้นที่ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน

ผศ.วรเวศม์ สุวรรณระดา แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ได้ตัง้ข้อสงัเกตนีเ้พือ่ชีท้างให้รฐับาล ใส่ใจในการตคีวามกฎเกณฑ์

การคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ โดยมิให้เกิดอคติ อันจะตรงตาม
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วัตถุประสงค์ ของนโยบาย ที่รัฐก�าลังพยายามสร้างหลักประกันรายได้ยาม

ชราภาพ และสร้างระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว ใน การด�าเนินการ

นี้หากจะต้องจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุตลอดชีวิต คาดว่าจะใช้เงินงบประมาณ 

40,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับจ�านวนผู้สูงอายุที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ 

ทั้งประเทศ พบว่า สัดส่วนผู ้สูงอายุยากไร้ต้องรับเบี้ยยังชีพถึงประมาณ  

1 ใน 3 ของจ�านวนผู้สูงอายุไทยทั้งหมด และนับวันจะยิ่งเพิ่มขึ้น ตามจ�านวน 

ผู้สูงอายุที่เพิ่มสัดส่วนประชากรมากขึ้นทุกปี

ตวัเลขของส�านกังานคณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น แสดงจ�านวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2550 ประมาณ  

1.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 25.05 จากจ�านวนผู้สูงอายุทั้งประเทศ 7 ล้านคน

ตารางแสดงจ�านวนและงบประมาณที่จัดสรรให้กับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2547-2550

ปี พ.ศ. จ�านวน 
ผู้รับเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ (คน) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนผู้รับเบี้ย
ยังชีพต่อจ�านวน 

ผู้สูงอายุทั้งประเทศ

2547 400,000 1,588.70 6.39

2548 528,530 1,906.16 8.09

2549 1,081,202 3,911.56 16.46

2550 1,763,178 10,579.07 25.02

ที่มา:  ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
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 นบัว่านโยบายรฐับาลในการจ่ายเบีย้ยงัชพีแก่ผูส้งูอาย ุเป็นความตัง้ใจ

ดีที่แสดงออกได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังส่งผลทางจิตใจให้คนทั้งสังคมเห็น 

ความส�าคัญของผู ้สูงอายุ ส่วนตัวของผู ้สูงอายุเองก็จะมีคุณภาพชีวิตและ 

สขุภาพจติ ทีด่ขีึน้ แต่สิง่ทีร่ฐับาลจะต้องค�านงึถงึกค็อื ในระยะยาวนโยบายนีจ้ะ

ด�าเนนิไปได้นานแค่ไหน ด้วยเหตผุลทีจ่�านวนผูส้งูอายใุนประเทศไทยมแีนวโน้ม

ที่สูงขึ้น ดังนั้นค่าใช้จ่ายต้องมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ตารางแสดงโครงสร้างประชากรโลกและประชากรไทย พ.ศ. 2543-2568 

(หน่วย:พันล้าน) 

พ.ศ.

ประชากรโลก (%) ประชากรไทย (%) 

จ�านวนรวม
0-14 

ปี

15-

59 ปี

60 ปี

ขึ้นไป

จ�านวน

รวม

0-14 

ปี

15-

59 ปี

60 ปี 

ขึ้นไป

2543 6,070,578 30.1 59.9 10.0 62,237 24.7 65.9 9.4

2548 6,453,627 28.3 61.3 10.4 64,765 23.0 66.7 10.3

2553 6,830,282 27.0 61.9 11.1 67,024 21.2 67.1 11.7

2558 7,197,247 26.1 61.6 12.3 69,056 20.2 66.0 13.8

2563 7,540,238 25.2 61.2 13.6 70,821 19.0 64.2 16.8

2568 7,851,455 242 60.8 15.0 72,288 18.0 62.0 20.0

ที่มา: การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568 ส�านักงานคณะ
กรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ word population 2002. 
United Nations

  ดังนั้น หากรัฐบาลยังต้องการด�ารงนโยบายจ่ายเบี้ยยังชีพนี้ต่อไป จึงมีความ
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งหางบประมาณมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
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คุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มอีาย ุ๖๐ ปี บรบิรูณ์ขึน้ไป โดยเป็นผูท้ีเ่กดิก่อนวนัที ่๑ เมษายน 

พ.ศ. ๒๔๙๒

(๓) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบ�านาญ 

ผูร้บัเงนิเบีย้ยงัชพีตามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย หรอืกรงุเทพมหานคร 

ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรฐัหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูท้ี่

ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ�า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่าง

อื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจ�า

ขั้นตอนการยื่นค�าขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติ 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ให้ผูส้งูอายทุีม่คีณุสมบตัติามข้อ ๕ ยืน่ค�าขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ

ด้วยตนเองต่อผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู ่ใน

ทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๑๕  

มนีาคม ๒๕๕๒ ในวนั เวลา และสถานทีท่ีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก�าหนด  

พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) บัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงาน 

ของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส�าเนา

(๒) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส�าเนา ส�าหรับในกรณีที่ผู้ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

ในกรณมีคีวามจ�าเป็นไม่สามารถมาลงทะเบยีนได้ตามวรรคหนึง่ ผูส้งู

อายุอาจมอบอ�านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค�าขอรับเงินเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุแทน
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วิธีการจ่ายเงินและการสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

(๑) จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

(๒) จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่
ได้รบัมอบหมายจากผูม้สีทิธไิด้รบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายเุป็นลายลกัษณ์อกัษร

การสิ้นสุดการมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

(๑) ถึงแก่กรรม

(๒) ขาดคุณสมบัติตามคุณสมบัติที่ก�าหนด

(๓) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นลายลักษณ์
อกัษร ต่อผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีต่นมสีทิธไิด้รบัเงนิเบีย้ยงัชพี
ผู้สูงอายุอยู่

คุณตา ยม เพชรศรีสม วัย 83 ปี บ้านอยู่ซอยสุรินทร์ภักดี เทศบาล

เมืองสุรินทร์ หลานพามารับเบี้ยยังชีพ รับเงินไปด้วยความดีใจ บอกว่าจะ 

เอาเงินที่ได้รับวันนี้ไปท�ากิจการหลายอย่าง (จาก ครอบครัวข่าวไทยทีวีสี 

ช่อง 3. http://www.krobkruakao.com/kkn/?a=news&s=detail& 

news_id=3058 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552)
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นายกุน ปุกถนน อายุ 62 ปี ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

ซึง่เดนิทางมารบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายใุนวนัแรก กล่าวว่า รูส้กึดใีจเป็นอย่างมาก

ที่ได้รับเงินส่วนนี้ ซึ่งตนเองก็จะน�าเงินส่วนนี้ไปใช้ซื้อสิ่งของเพื่อด�ารงชีวิต

ประจ�าวัน ถึงแม้ว่าเงินส่วนนี้จะไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดทั้งเดือน  

แต่ก็ถือว่าสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ 

ส่วนหนึง่ ทัง้นี ้ขอขอบคณุรฐับาลทีย่งันกึถงึผูส้งูอาย ุและขอให้รฐับาลด�าเนนิ

การในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างนี้ต่อไปตลอด

ด้านนางส�าลีก จันทร์ไธสง อายุ 78 ปี กล่าวว่า ตนเองจะน�าเงิน 

ส่วนนี้ไปท�าบุญ เนื่องจากว่าฐานะของตนเองไม่เดือดร้อนทางการเงินและมี

อยูม่กีนิพอแล้ว จงึอยากจะใช้เงนิส่วนนีไ้ปในการบรจิาคตามสถานสงเคราะห์ 

หรือสถานที่ที่จ�าเป็นต้องใช้มากกว่าตนเอง ดีกว่าเลือกที่จะสละสิทธิ์ เพราะ

ถอืว่าเงนิส่วนนีเ้ป็นสทิธทิีค่วรจะได้ และสามารถน�าไปใช้ท�าอะไรกไ็ด้ทีต่นเอง

สบายใจ และเป็นประโยชน์ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ประกอบกับช่วงนี้

เป็นช่วงที่เศรษฐกิจก�าลังตกต�่าและยังมีผู ้รอคอยความช่วยเหลืออยู ่อีก 

เป็นจ�านวนมาก ดังนั้นการน�าเงินส่วนนี้ไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสจึงเป็นสิ่งที่

จ�าเป็นมาก

(จาก NBC เว็ปในเครือเนชั่น. http://76.nationchannel.com/playvideo.
php?id=36272 สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552)
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5.	นโยบายเรียนฟร	ี15	ปี		

ลดรายจ่าย	ได้ใจผู้ปกครอง

สุขใจในโครงการเรยีนฟร	ี15	ปี	แจกของฟร	ี5	อย่าง	รวมเป็นเงิน	19,000	ล้านบาท	แต่ควรค�านึงถึงเด็ก	
			 ยากจนให้มากกว่านี้

เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งส�าหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในวัยเรียน  

เมื่อรัฐบาลออกนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งเริ่มในปีการศึกษา 2552 นี้  

เพื่อลดภาระของผู้ปกครองในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าเล่าเรียน แบบเรียน 

เสื้อผ้า ค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เท่ากับเป็นการเปิด

โอกาสให้เดก็ไทยทกุคนได้เข้าถงึการศกึษาทีม่คีณุภาพอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม
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กระทรวงศกึษาธกิารคอืหน่วยงานทีด่�าเนนิการตามเจตนารมณ์ดงักล่าว

ข้างต้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ

3 มกราคม 2552 คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชวีะ ได้เหน็ชอบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เพือ่

เป็นค่าใช้จ่าย เป็นเงินกว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาทแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายหนังสือ

เรยีน ค่าอปุกรณ์การเรยีน ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน และค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพ

ผู้เรียน 

แน่นอนว่าในระเบยีบขัน้ตอนอาจไม่ง่าย เช่นอาจต้องให้ผูป้กครองส�ารอง

จ่ายไปก่อนแล้วน�าใบเสร็จรับเงินมาท�าเบิกคืน โดยอาศัยกลไกตรวจสอบของ
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ที่มา: โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี อย่างมี
คณุภาพ.http://www.pm.go.th1 ค้นหาเมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2552.

แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2552  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
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ส�านักงานเขตการศึกษา และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคุณหญิง

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ก็ได้ตั้ง 

คณะกรรมการด�าเนินงานเรียนฟรี 15 ปี เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและตอบค�าถาม

ต่างๆ ลงไว้ในเว็บไซต์ obec.go.th หรือสอบถามที่สายด่วนการศึกษา 1579 

อันเป็นการให้ประโยชน์อย่างครบวงจร

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะ

กิจปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2 ได้ตั้งข้อสังเกตุเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ  

ในสังคม ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

ที่ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าช้ากว่าประเทศอื่นๆ และปัญหาสังคมแตกแยก  

ว่าทั้งหมดนั้นล้วนเกิดจากสาเหตุเดียวกันคือระบบการศึกษาของไทยล้มเหลว 

จึงควรมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้คนไทยเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

เช่นเดียวกับ พญ.เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ ่น 

ระบุว่าเด็กและวัยรุ่นมักมีปัญหาความเครียด การปรับตัว และความวิตกกังวล

ต่างๆ อยู่แล้ว หากยังมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอีก ก็จะเป็นโจทย์ที่หาค�าตอบ 

ยากเกินก�าลัง

ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  

และ รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป และ

อาจารย์วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แถลงผลการส�ารวจ

ความคิดเห็นและข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 1,587 ตัวอย่าง ระหว่าง 

วันที่ 10 - 13 กันยายน 2552 เรื่อง ทัศนคติของประชาชนต่อมาตรการไทย 

เข้มแข็งและเรียนฟรี 15 ปี พบว่า เกือบครี่งหนึ่งของประชากรตัวอย่างบอกว่า 

โครงการเรียนฟรี 15 ปี จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็งขึ้นบ้าง นอกจากนี้ 

ยังพบว่า ประมาณ หนึ่งในสามของประชากรตัวอย่าง (36%) เห็นว่า โครงการ

เรียนฟรี 15 ปี จะท�าให้คุณภาพของการศึกษาโดยรวมดีขึ้น 
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แต่ โครงการดังกล่าว ได้รับเสียงสะท้อนจากนักวิชาการ อย่าง 

รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้

ข้อคิดเห็นว่า โครงการเรียนฟรี 15 ปี ยังเป็นการแก้ไขปัญหาการศึกษาไม่ตรง

จุด เพราะยังมีเด็กวัยเรียนเกือบ 3 ล้านออกจากโรงเรียน เพราะโครงการเรียน

ฟรี 15 ปีนั้นกระจายไปให้ครอบครัวทุกครอบครัว รวมทั้งคนรวยที่มี 

ความสามารถที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาได้ ท�าให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวมี 

ไม่มากนักที่จะช่วยเหลือเด็กยากจน ที่เป็นกลุ่มที่ไม่พร้อมในด้านเศรษฐกิจ  

ซึ่งควรมีค่าใช้จ่ายด้านค่ากินอยู่ และทุนการศึกษาด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในแง่มุมของประชาชนทั่วไป ภาพรวมของนโยบาย 

เรยีนฟรนีัน้ถอืว่าเป็นประโยชน์ทางตรงแก่ผูป้กครองและนกัเรยีน ขณะเดยีวกนั

ก็มีประโยชน์ในทางสังคม คือเปิดโอกาสให้แก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  

อย่างน้อยก็มีก�าลังใจ และเชื่อมั่นว่าจะได้เรียนเหมือนเช่นเด็กอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ 

โครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่จะท�าให้ประชาชนมีความสุขในช่วงระยะเวลาที่

เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศไทยก�าลังมีปัญหา

นางสภุาวรรณ ฮกึหาญ ผูป้กครองนกัเรยีนชัน้อนบุาล 3 ร.ร.แจ้งวทิยา 

จ.สงขลา กล่าวว่า ดีใจที่รัฐบาลให้ความส�าคัญการศึกษาของเด็ก เงินที่ได้รับ

แม้จะจ�านวนไม่มากอาจจะไม่เพียงพอในการใช้ซื้อชุดนักเรียนและ อุปกรณ์

การเรยีนแต่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศกึษาของพ่อแม่ จากเดมิ

ต้องจ่ายเงินเป็นค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่อคน ประมาณ  

1,000 บาท เมือ่ได้รบัเงนิในโครงการเรยีนฟรมีากช่็วยลดค่าใช้จ่ายไปกว่าครึง่ 

และเชื่อมั่นว่าคงจะไม่มีผู้ปกครองคนใดน�าเงินที่ได้รับไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 

เพราะถ้าไม่ได้เงินก็ต้องหามาใช้จ่ายในส่วนนี้อยู่แล้ว 
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ด.ญ.ภัฎฎินี คงประดิษฐ์ นักเรียนชั้น ป.5 ร.ร.วิเชียรชม กล่าวว่า รู้สึก

ดีใจมากที่ได้เงินไปซื้อชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนใหม่ เพราะที่ผ่านมา

ส่วนใหญ่จะได้ใส่แต่ชดุมอืสองจากทีญ่าตบิรจิาคให้ จะน�าเงนิไปให้แม่ซือ้ของ

ให้ต้องขอขอบคุณ รมว.ศึกษาธิการ ที่เห็นความส�าคัญของการศึกษา

 (ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 22 มีนาคม 2552 15:45 อ้างจาก http://

www.pccpl.ac.th/forums/index.php?/topic=1187.0 ค้นหาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552) 

ดิฉันเป็นผู้ปกครองของลูกๆ 2 คน คนเล็กเรียนที่ รร.....เมื่อปีที่แล้ว

ลูกเข้า อ.1 เสียค่าใช้จ่ายทุกอย่าง 5,500 บาท (ไม่มีเรียนฟรี) ปีนี้ลูกอยู่ อ. 2 

มเีรยีนฟร ี15 ปี แต่ทาง รร.แจ้งว่าต้องเสยีค่าใช้จ่ายส่วนตวัของ นร. อกี 5,230 

บาท และจะต้องจ่ายภายในวันที่ 2 พ.ค. นี้ ทาง รร. ให้เงินสด มาซื้อชุด นร. 

400 บ. นายกคะ ดฉินัไม่มรีายได้มากนกั ไม่มสีวสัดกิารในการเบกิค่าเล่าเรยีน

บตุร เลอืกเรยีน รร.รฐับาลแล้ว และกด็ใีจว่ามนีโยบายเรยีนฟรขีองท่านนายก 

แต่ท�าไม รร. ถึงยังเก็บเงินแพงอยู่ล่ะคะ ความจริงขึ้น อ. 2 แล้วค่าใช้จ่ายน่า

จะถูกลง เพราะชุดนอน ที่นอน ไม่ต้องซื้อใหม่  ช่วยพิจารณาด้วยนะคะ

จากคุณ leo_pit (webboard อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ http://www.abhisit.or.th/smf/index/

php?topic=32793.0 ค้นหาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552)
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6.	มาตรการช่วยเหลือคนไทย		

ลดรายจ่าย	เพิ่มรายได	้	

6	มาตรการ	6	เดือน

ข่าวดต่ีอเนือ่งของคนไทยในยคุข้าวยากหมากแพงและระบบเศรษฐกิจสะเทือนไปทั่วโลก	 คือการที่รัฐบาล
ประกาศมาตรการฝ่าวิกฤติเพื่อช่วยเหลือคนไทยถึง	 6	
มาตรการ	 นานถึง	 6	 เดือน	 ในรัฐบาลของนายสมัคร	
สุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรี	 แม้เปลี่ยนรัฐบาล	 นายก
รัฐมนตรี	 คือ	 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 ก็ยังให้ยืดอาย	ุ
การใช้มาตรการนี้ต่อไปแม้ว่าจะลดเหลือ	 5	 มาตรการ
ก็ตาม	ได้ขยายไปจนถึงสิ้นปี	พ.ศ.	2552
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4. งดเกบ็ค่าไฟฟ้าส�าหรบัผูใ้ช้ไฟฟ้าไม่เกนิเดอืนละ 80 หน่วย โดยภาค

รัฐออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ส่วนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกินเดือนละ  

80 หน่วย แต่ไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ภาครัฐจะจ่ายแทนให้ 

ครึ่งหนึ่ง มาตรการนี้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าถึง 9.85 ล้านราย ลดค่า

ใช้จ่ายถึงครัวเรือนละ 120-200 บาท 

5. จัดรถโดยสารประจ�าทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้

บริการฟรี 800 คัน ใน 73 เส้นทาง

6.  ให้บริการรถไฟชั้น 3 ไม่ปรับอากาศฟรีทั่วประเทศ ครอบคลุม 

ผู้ใช้บริการประมาณ 16 ล้านคน

ทั้งหมดนี้รัฐแบกรับค่าใช้จ่ายแทนทุกหน่วยงาน กระทรวงการคลัง 

คาดการณ์ว่าจะใช้เงินประมาณ 46,000 ล้านบาท มีครัวเรือนได้รับประโยชน์

ทั้งสิ้น 9,800,000 ครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยครัวเรือนละอย่างน้อย  

1,000 บาทต่อเดือน ค�านวณจากกระทรวงคมนาคมว่ารัฐต้องอุดหนุนชดเชย 

ให้ขสมก.ประมาณ 1,400 ล้านบาท

ทั้งนี้ 5 มาตรการแรกยังคงได้รับการสืบทอดต่อมาในรัฐบาลของนาย

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และยืดอายุออกไปจนสิ้นปี 2552 เว้นเพียงมาตรการด้าน

ภาษีสรรพสามิตน�้ามันเท่านั้นที่กระทรวงการคลังขอให้ปรับเพิ่มเพดานภาษี

หลังครบก�าหนด 6 เดือน ดังนั้นในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงไม่มี

มาตรการด้านการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน�า้มัน

การยดือาย ุ5 มาตรการ 6 เดอืนออกไปจนถงึสิน้ปีนี ้ส่งผลดที�าให้ทศิทาง

เงินเฟ้อไม่รุนแรงเกินไป แม้ว่าราคาน�า้มันดิบสูงขึ้นก็ตาม 
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อย่างไรกต็าม กระทรวงการคลงัก�าลงัทบทวนแผน ‘5 มาตรการ 6 เดอืน’ 

ที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2552 นี้ว่า “เวลานี้มาตรการระยะสั้น (5 มาตรการ  

6 เดือน) เช่นเดียวกับการจัดท�างบกลางปี คงไม่จ�าเป็น แต่จะยังคงไว้ซึ่งการ 

ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เมือ่ถงึสิน้ปีรฐัจะทบทวนอกีครัง้ แต่วนันีร้ฐับาล

มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายระยะปานกลาง” นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลังกล่าว

อัตราสรรพสามิตรน�้ามัน

ประเภท

6 มาตรการ 6 
เดือน

 (สิ้นสุด 31 
ม.ค. 52) 

อัตราปกติ 
(ก่อน

6 มาตรการ  
6 เดือน) 

อัตราที่เสนอ
 (บาท/ลิตร) 

เบนซิน 91 และ 95 3.685 3.685 5.000

แก๊สโซฮอล์ E10

0.0165

3.3165 3.317*

แก๊สโซฮอล์ E20 3.3165 รอพิจารณา

แก๊สโซฮอล์ E85 2.5795 0.75

ดีเซล

• ก�ามะถัน ≤ 0.035 0.005 2.305 3.305

• ก�ามะถัน >0.035 2.405 2.405 4.000

• ไบโอดีเซล (B5) 0.0898 2.1898 2.190*

หมายเหตุ: *อัตราที่ปรับให้สอดคล้องกับระบบ e paperless ของกรมศุลกากร ทั้งนี้ 
 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป

ที่มา: มติชนออนไลน์ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2552 เวลา 21:46:12 น.
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5 มาตรการ 6 เดือน ของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

โครงการระยะแรก 1 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2552

โครงการขยายเวลา 1 สิงหาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552

5 มาตรการ ได้แก่

1. ลดค่าใช้จ่ายน�้าประปาของครัวเรือน ภาครัฐรับภาระค่าใช้จ่าย 

ของผู ้ใช้น�้าประปาประเภทที่อยู ่อาศัยและผู ้เช่าที่อยู ่อาศัย ที่มีปริมาณ 

การใช้น�้าในช่วงระหว่าง 0-30 ลูกบาศก์เมตร/เดือน

2. ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน ภาครัฐรับภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้า

ส�าหรับครัวเรือนทั่วประเทศที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย/เดือน

3. ลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจ�าทาง ภาครัฐรับภาระค่า 

ใช้จ่ายโดยสารรถประจ�าทางของ ขสมก. ประเภทรถโดยสารธรรมดาที่ให้

บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

4. ลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 ภาครัฐรับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าโดยสารรถไฟชั้น 3 เชิงสังคม จ�านวน 164 ขบวน และรถไฟชั้น 3  

เชิงพาณิชย์ จ�านวน 8 ขบวน

5. การตรึงราคาก๊าซหุงต้ม รัฐบาลได้ตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มใน

ประเทศ โดยให้สถาบันบริหารกองทุนพลังงานใช้เงินกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

จ่ายชดเชยการน�าเข้าก๊าซหุงต้ม ตั้งแต่เดือน มกราคม 2552 เป็นต้นมา
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น.ส.รยีาณาย์ ชเูมอืง นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา กล่าวว่า ได้

รับทราบข่าวเรื่องการโดยสารรถไฟฟรี จากเพื่อนที่มหาวิทยาลัย รู้สึกดีใจกับ

มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ แต่ยังมีความสับสน

เกี่ยวกับการให้บริการว่า เส้นทางใดบ้างที่สามารถโดยสารได้ฟรี เดินทางไป

ยังกรุงเทพฯ ได้หรือไม่ หรือเพียงเส้นทางสายสั้นๆ ระหว่างจังหวัด แต่ก็หวัง

ว่ามาตรการช่วยเหลือนี้ จะขยายเวลาให้มากกว่า 6 เดือน ตามนโยบายของ

รัฐบาล เพราะได้ช่วยเหลือประชาชนในระดับล่างได้ตรงเป้าหมายที่สุด

ดร.ศิริพงษ์ พฤทธิพันธุ ์ ผู ้อ�านวยการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟ 

แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ทกุวนันีร้ถโดยสารชัน้ 3 ประเภทให้บรกิารสงัคม 

มีผู้โดยสารใช้บริการอยู่ประมาณ 10 กว่าล้านคนต่อเดือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

คนที่มีรายได้น้อย ซึ่งนโยบายของรัฐบาลเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยอย่างแน่นอน 

เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งการรถไฟยินดี

ให้บริการแม้ว่าอาจจะกระทบต่อการด�าเนินงานของการรถไฟบ้างก็ตาม” 

(จาก ข่าวเด่น สพท.ศรีสะเกษ. http://www.sisaketedu1.go.th อ้างถึง:  
www.komchadluek.net/2008/07/31/x_main_a001_213843.

php?news_id=213843 ค้นหาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552)
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7.	จาก	“หลินฮุ่ย”	ถึง	“หลินปิง”		

ทูตสันถวไมตรีแห่งความสุขของคนไทย

กระแสข่าวการตกลูกของหมีแพนด้า	 “หลินฮุ่ย”	 เมื่อวันที่		

27	พฤษภาคม	2552	ทีส่วนสตัว์เชยีงใหม่	ก�าลงัได้รบัความ

สนใจจากประชาชนทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้และท�าให้ภาคสื่อเกิด

การกระตอืรอืร้นในตดิตามให้ข้อมลูข่าวสารและถ่ายทอดเรือ่งราว

ของหมีแพนด้าสองแม่ลูกอย่างต่อเนื่องแทบจะทุกอิริยาบถ	 รวม

ทัง้เกดิกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัหมแีพนด้ามากมายให้ประชาชนคนไทย

ได้เข้ามามีส่วนร่วม	 ไม่ว่าจะเป็นการประกวดการตั้งชื่อให้แก่	

ลูกของหลินฮุ่ย	 การติดกล้องถ่ายทอดสดชีวิตความเป็นอยู่ของ	

หลินฮุ ่ยและลูกเพื่อเฝ้ารอดูการเติบโตของลูกหมีแพนด้าน้อย	

อย่างใจจดใจจ่อทั้งการเตรียมการจัดพิธ	ี “สู่ข้าวเอาขวัญ”	 และ

จัดขบวนพาเหรดต้อนรับแพนด้าน้อยกันอย่างครึกครื้น	 ในขณะ

เดียวกันที่สวนสัตว์เชียงใหม่พบว่ามียอดนักท่องเที่ยวพุ่งสูงขึ้น

มากกว่า	30%	เมือ่ท�าการเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ล้ว	

โดยที่ร้อยละ	 90	 เป็นคนไทยจากสถิติการจ�าหน่ายตั๋วกว่า		

3	หมื่นคนหรือเฉลี่ยวันละเกือบ	3	พันคนหลังจากที่แพนด้าน้อย

ลืมตาได้เพียง	11	วัน	(ข่าวสด,	มิถุนายน	2552)	อีกทั้งรัฐบาล	

กไ็ดท้�าการขอเจรจาต่อรองกบัรัฐบาลจนีเพือ่ขอให้ลกูของหลนิฮุย่	

ได้อยู่กับหลินฮุ่ยในเมืองไทยต่อไปอีกยาวนานกว่า	2	ปี	เพิ่มจาก

ข้อตกลงเดิม	(คมชัดลึก,	มิถุนายน	2552)	
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ปรากฎการณ์ดังกล่าวท�าให้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 6 ปีที่แล้วในวันที่  

12 ตุลาคม 2546 ประเทศจีนได้ส่งตัวหมีแพนด้า “หลินฮุ่ย” และ “ช่วง ช่วง” 

มาเป็นทูตสันถวไมตรีในประเทศไทย จากการบรรลุข้อตกลงในการเจรจาเพื่อ

เชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนในสมัยรัฐบาลของ

พลเอกชวลติ ยงใจยทุธ อดตีนายกรฐัมนตรขีองไทย (เดลนิวิส์, กรกฎาคม 2552) 

โดยที่ประชาชนคนไทยได้ให้ความเอ็นดูและให้การต้อนรับ “หลินฮุ่ย” และ 

“ช่วง ช่วง” เป็นอย่างดี จนประเทศไทยได้กลายเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของ

พวกเขา

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 เป็นวันที่ “หลินฮุ่ย” ได้ท�าให้

คนไทยทั้งประเทศพบกับปรากฎการณ์ความมหัศจรรย์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา

ก่อนจากการให้ก�าเนิดลูกหมีแพนด้าตัวแรกของเมืองไทยและนับเป็นแพนด้า

น้อยตัวที่ สามของโลกที่เกิดนอกประเทศจีน 

“แพนด้าจากจนีทีไ่ปอยูต่่างประเทศขณะนีม้อียูแ่ค่ 6 ประเทศเท่านัน้ ที่

สหรฐัอเมรกิา เมก็ซโิก ส่วนยโุรปมทีีเ่ยอรมนัและออสเตรยี ซึง่ประเทศออสเตรยี

ได้ไปก่อนไทยเพียง 1 เดือนเท่านั้น ในเอเชียมีญี่ปุ่นกับไทยถ้าไม่นับฮ่องกงซึ่ง

เป็นของจีนอยู่แล้ว ตอนนี้แพนด้าอยู่นอกประเทศจีน 27 ตัว ซึ่งแพนด้าน้อย

ของเราถือเป็นตัวที่ 28 ส่วนแพนด้าที่อยู่ในจีนตามศูนย์และในสวนสัตว์ต่างๆ  

มีอยู่ 239 ตัวเป็นผลส�ารวจเมื่อสิ้นปีที่แล้ว แพนด้าของเราเป็นตัวแรกที่เกิดขึ้น

ในปีนี้ และเกิดในเดือนพ.ค. ถือเป็นตัวแรกของโลกแทบจะว่าได้ เพราะแพนด้า

จะผสมพันธุ์ได้คือเดือนมีนาคมและเมษายนเท่านั้นจะเป็นสัตว์ 60 ชั่วโมง ต้อง

ชื่นชมสัตวแพทย์ของสวนสัตว์เชียงใหม่อย่างยิ่งที่กล้าผสมพันธุ์เทียมเมื่อวันที่ 

18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปได้แต่ด้วยความมั่นใจและ







62

ที่มา: มติชนออนไลน์ 

คนไทยครึกครื้นแห่ตั้งชื่อแพนด้าน้อย

การประกวดการตั้งชื่อให้กับแพนด้าน้อยได้รับความสนใจจาก

ประชาชนจ�านวนมากโดยเกณฑ์การพจิราณารายชือ่นัน้จะเน้นการเชือ่มความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน มีผู้ส่งเข้าประกวดจ�านวนทั้งสิ้น 

560,000 คนรวม 54,000 รายชื่อ จากนั้นคณะกรรมการได้คัดเลือกเหลือ  

300 รายชื่อและ 10 รายชื่อจนกระทั้งเหลือ 4 รายชื่อในรอบสุดท้ายจะท�า 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวตหาชื่อที่ชนะเพียงชื่อเดียวเพื่อตั้ง 

เป็นชื่อแพนด้าน้อยต่อไปได้แก่

1. ขวัญไทย แปลว่า ขวัญใจของคนไทย 2. หลินปิง แปลว่า ป่าน�้าแข็ง 

3. ไทจีน แปลว่า ทองค�าไทย หรือไทยจีน และ 4. หญิงหญิง แปลว่า เต็มเปี่ยม

อุดมสมบูรณ์ (คมชัดลึก, มิถุนายน 2552) 
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ผลการโหวตเพื่อตั้งชื่อให้กับ แพนด้าน้อย จากประชาชนเข้าร่วมโหวต

จ�านวน 22 ล้านฉบบัโดยประมาณจากยอดจ�าหน่ายกว่า 29 ล้านฉบบั ผลปรากฏ

ว่าผู้โชคดี คือด.ญ.ปรายฟ้า ศรีหาคม อายุ 1 ขวบเศษจากจังหวัดสกลนคร  

ได้รบัเงนิรางวลั 1 ล้านบาท โดยผลโหวตชือ่ “หลนิปิง” ชนะท่วมท้นเป็นอนัดบั 

1 จ�านวน 13.2 ล้านฉบับ คิดเป็น 60% ของยอดไปรษณียบัตร ซึ่งชื่อใหม่ของ

แพนด้าน้อยในภาษาจีนหมายถึงป่าเมืองหนาว หรือป่าแห่งสายน�้าปิง ส่วนชื่อ

อนัดบั 2 ทีไ่ด้รบัการโหวตคอื “ขวญัไทย” 3.5 ล้านฉบบั อนัดบั 3 “ไทจนี” 2.5 

ล้านฉบับ และอันดับ 4 “หญิงหญิง” 2 ล้านฉบับ (โพสต์ทูเดย์,สิงหาคม 2552) 

การที่ทีมวิจัยของไทยประสบผลส�าเร็จในการผสมเทียมหมีแพนด้า 

จนได้ลูกหมีแพนด้านั้นนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งและคงเป็นเรื่องที่ 

น่าเสียดายหากต้องส่งหมีแพนด้าคืนประเทศจีนตามข้อตกลงเมื่อหมดสัญญา 

อย่างไรก็ตามกระแสข่าวของแพนด้าน้อยก็ได้ท�าให้คนไทยเกิดความสุข

และความภาคภูมิใจได้ไม่น้อยและในขณะเดียวกันกระแสข่าวของหมีแพนด้า

กไ็ด้ปลกุให้คนไทยเริม่หนัมาสนใจสตัว์ประเภทอืน่เช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นสตัว์คูบ้่าน

คูเ่มอืงอย่าง “ช้างไทย” กไ็ด้รบัความสนใจเพิม่มากขึน้ด้วยซึง่นบัว่าเป็นสญัญาณ

ที่ดีหากแพนด้าน้อยจะท�าให้คนไทยเริ่มหันมาใส่ใจกับสัตว์ประเภทอื่นบ้าง  

จึงไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่อย่างใดหากแพนด้าน้อยจะต้องถูกส่งตัวกลับ

ไปตามข้อตกลงของจนี แม้เราจะไม่มแีพนด้าน้อยให้ชืน่ชม แต่เรากย็งัมสีตัว์อืน่ๆ 

อีกมากมายที่เป็นสัตว์ของไทยให้คนไทยได้ชื่นชมไปอีกนานแสนนาน และใน

อนาคตด้วยความสามารถของสัตวแพทย์ไทยอาจท�าให้คนไทยได้หมีแพนด้าที่

เป็นของคนไทยก็เป็นได้
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บทวิเคราะห์สุขภาพจิต	ความสุขคนไทย	

(ข่าวในประเทศ)	

นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล 

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย

“ทักษะที่ส�าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในการรับ
สื่อ	คือ	การตระหนักรู้ในความรู้สึกนึกคิดของตนเอง	

รู้ทันอารมณ์และความคิดที่เกิดขึ้นภายในใจ	 เมื่อได้รับรู้
ข่าวสารทั้งทางบวกและทางลบ	 หากฝึกฝนและท�าได้
คล่อง	 จิตใจของเราก็จะไม่แกว่งไกวไปตามเนื้อข่าวมาก
เกินไป	 แต่สามารถ	 แปลงข่าวสารที่รับเข้ามาให้กลาย
เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข”
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สุขใจเพราะความรักศรัทธาต่อพ่อหลวง	

สุขใจเพราะสังคมไทยมีสิ่งดีๆ	ที่น่าภาคภูมิใจ

ข่าวส�าคญัในรอบปี 2552 ทีช่่วยให้คนไทยมคีวามสขุและได้รบัการกล่าว

ขวญัถงึมากทีส่ดุ คอื ข่าวเกีย่วกบัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช 

โดยเฉพาะข่าวที่พระองค์ท่านทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงดีขึ้น หายจาก

อาการประชวร แสดงให้เหน็ถงึความผกูพนัทางความรูส้กึทีค่นไทยมต่ีอพระองค์

ท่านอย่างลึกซึ้ง ความผูกพันดังกล่าวเป็นความรู้สึกพิเศษที่ยากแก่การหาค�า

อธิบาย เป็นความรักและศรัทธาที่ยากจะหาสิ่งใดเสมอเหมือน นอกจากนี้ ใน

หมูค่นไทยทีศ่กึษาธรรมะหรอืปฏบิตัธิรรม ยงัเชือ่มัน่ด้วยว่าพระองค์จะต้องทรง

เป็นผู้มีธรรมะในขั้นสูง เกิดความรู้สึกว่าเมืองไทยโชคดี ที่มีกษัตริย์พระองค์นี้ 

ทุกครั้งที่ส�านักข่าวต่างประเทศน�าเสนอข่าวความรักและศรัทธาที่ 

คนไทยมีต่อในหลวงในโอกาสต่างๆ ก็เปรียบเสมือนการประกาศให้โลกได้รับรู้

ว่า ประเทศไทยเรามีกษัตริย์ที่ดีเลิศ และคนไทยต่างก็เทิดทูนบูชาพระองค์  

คนไทยทั้งประเทศย่อมรู้สึกเป็นสุขที่เกียรติคุณของพระองค์ได้รับการเผยแพร่

ออกไปทั่วโลก 
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สุขใจเพราะสังคมไทยมีสิ่งดีๆ	ที่น่าภาคภูมิใจ	

นอกจากนี้ ข่าวต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งดีๆ ที่ยังมีอยู่ในสังคมไทย  

แสดงคณุลกัษณะพเิศษของความเป็นไทยกน็�ามาซึง่ความสขุ ความภาคภมูใิจใน

หมู่คนไทยด้วยเช่นกัน ดังตัวอย่างของกรณีแม่แพนด้าหลินฮุ่ยคลอดลูกหลินปิง 

การก�าเนิดมาของลูกแพนด้าน้อยหลินปิง เป็นที่รับรู้กันทั่วไป ว่าเป็นเรื่อง

มหัศจรรย์ที่ประเทศไทยสามารถดูแลจนหลินฮุ่ยมีลูกได้ เพราะธรรมชาติของ

หมีแพนด้านั้น ทุกคนต่างรู้ดีว่ามีลูกยาก คนรับรู้ข่าวหลินฮุ่ยคลอดลูกหลินปิง 

ย่อมรู้สึกว่า ผืนแผ่นดินไทยมีความพิเศษ และคนไทยมีสามารถในการดูแลและ

ใส่ใจแพนด้าแม่ลูก ความน่ารักของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้ และวิธีการดูแล

ประคบประหงมลูกน้อยของแม่หลินฮุ่ย ช่วยกระตุ้นให้เราสัมผัสได้ถึงความ

สวยงามน่ารักและละเอียดอ่อนของสิ่งมีชีวิต ได้มองเห็นถึงสัญชาติญาณ 

ความเป็นแม่ ที่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ทั้งในสัตว์และคน  

ขณะเดียวกัน ก็ได้มองเห็นถึงความน่ารักของหลินปิงลูกแพนด้าน้อย ภาพแม่

แพนด้าดูแลลูกอย่างใกล้ชิด เป็นสิ่งกระตุ้นจิตใจด้านละเอียดอ่อนภายในของ

ผู้รับข่าวสารอีกทางหนึ่ง เป็นความรักที่มีอยู่ในจิตใจส่วนลึกของทุกคน และ

ส�าหรับคนจ�านวนมากที่ ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ การมองเห็นภาพความน่ารักและ

ละเอียดอ่อนเช่นนี้ อาจช่วยท�าให้เขากลับมาอยู่กับความจริงในขั้น พื้นฐานของ

ชีวิตได้ดีขึ้น 
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ข่าวดีอื่นๆ ที่ช่วยให้คนไทยเป็นสุข คือข่าวที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ

ความสามารถของคนไทยในเวทีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการที่เยาวชนไทยแข่งขัน 

ได้รางวัลชนะเลิศจากสนามแข่งขันต่างๆ ทั้งการแข่งขันโอลิมปิควิชาการ  

การแข่งขันดาราศาสตร์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก “เวิลด์ โรโบคัพ เรสคิว 

2009” ที่นักศึกษาไทยคว้าแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยโลกเป็นสมัยที่ 4 ข่าวลักษณะนี้

ช่วยให้คนไทยเป็นสุขและมีความหวัง เพราะแสดงให้เห็นว่า คนไทยมีความ

สามารถไม่แพ้ชนชาติอื่น ประเทศไทยก็มีดีเช่นกัน นอกจากนี้ ข่าวผู้ชนะในเวที

ต่างๆ ยังมักน�าเสนอเบื้องหลังความส�าเร็จของฮีโร่ของคนไทย ที่ต้องฟันฝ่า

อุปสรรคมากมาย จะต้องมีความมุ่งมั่นในการก้าวเดินไปให้ถึงจุดหมาย อันเป็น

แรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆ และเยาวชนอื่นต่อไป 

ในภาพรวมแล้ว ความสขุของคนไทยจากรายงานข่าวต่างๆ เป็นตามหลกั

พื้นฐานในเรื่องความสุข กล่าวคือ คนเรา มีความสุข เมื่อมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต 

แม้ไม่ได้เกดิขึน้กบัชวีติของเราเอง แต่หากเกดิขึน้กบัคนอืน่ทีม่าจากถิน่เดยีวกนั

กับเรา ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเดียวกัน ต�าบลเดียวกัน อ�าเภอ จังหวัดเดียวกัน  

หรือประเทศเดียวกัน ก็จะช่วยให้เราพลอยได้หน้าและมีความสุขไปด้วย 

ในสถานการณ์ที่สังคมไทยก�าลังประสบกับปัญหาวิกฤติซ�้าซ้อน ทั้งด้าน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม โรคระบาดใหม่ๆ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ และความ

รุนแรงในสังคม การได้รับรู้ข่าวดีเหล่านี้ ย่อมเปรียบเสมือนน�้าหล่อเลี้ยงจิตใจ  

ทีช่่วยให้ คนไทยมองเหน็สิง่ดีๆ  ทีม่อียูใ่นสงัคมไทย ช่วยคลีค่ลายจากความทกุข์

ใจลงได้ชั่วขณะ และเกิดเป็นความหวังและก�าลังใจ ในการต่อสู้กับปัญหาและ

อุปสรรคในชีวิตต่อไป 
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อย่างไรกต็าม การด�าเนนิชวีติในโลกยคุข้อมลูข่าวสาร ทีม่ปีรมิาณข้อมลู

ไหลผ่านเข้าสูก่ารรบัรูอ้ยูต่ลอดเวลา จติใจของคนส่วนใหญ่ย่อมจะได้รบัอทิธพิล

จากเหตุการณ์รอบตัวที่ถูกส่งผ่านมาทางสื่อ อารมณ์ของเราอาจถูกกระตุ้นให้

ขึน้ หรอืลงได้ง่ายตามเรือ่งราวทีผ่่านเข้ามา การรูจ้กัสร้างภมูคิุม้กนัทางใจให้กบั

ตัวเอง เพื่อจะได้ไม่ต้องเคร่งเครียดจากการรับรู้ข่าวสารทางลบมากจนเกินไป 

สามารถมองเหตุการณ์ลบให้กลายเป็นอุทาหรณ์สอนใจ หรือกระตุ้นให้เกิดแรง

บนัดาลใจ และเกดิความเข้าใจในชวีติทีล่กึซึง้ยิง่ขึน้ จะเป็นทกัษะความสามารถ

ที่ส�าคัญส�าหรับการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข 

ทกัษะทีส่�าคญัสองประการ ในการสร้างภมูคิุม้กนัทางใจในการรบัสือ่ คอื 

หนึ่ง การตระหนักรู้ในความรู้สึกนึกคิด ของตนเอง รู้ทันอารมณ์และความคิด 

ที่เกิดขึ้นภายในใจ เมื่อได้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งทางบวกและลบ ฝึกสังเกต

ความรู้สึกนึกคิดอยู่เป็นประจ�า ฝึกรู้ทันอารมณ์ รู้ทันความคิดของตน สอง คือ 

การรู้จักเลือกรับสื่อและรู้จักวิธีวางใจของตนเองให้เหมาะสมมีมุมมองที่แปลง

การรับรู้ข่าวสารนั้นเป็นข้อคิดเพื่อการเข้าใจชีวิตและเพื่อการพัฒนาตนเอง 

ทกัษะทัง้สองนี ้หากฝึกฝนและท�าได้คล่อง จติใจของเรากจ็ะไม่แกว่งไกว

ไปตามเนื้อข่าวมากเกินไปแต่สามารถ แปลงข่าวสารที่รับเข้ามาให้กลายเป็น 

การเรียนรู้อย่างมีความสุข 



ข่าวความทุกข์คนไทย	

(ข่าวในประเทศ)
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8.	น�้าท่วมซ�้า	

ประชาชนเครียดซ้อน

ในรอบ	10	ปี	มานี้	ความผิดเพี้ยนของฤดูกาลที่เป็น
ผลมาจากภาวะโลกร้อน	 ได้ก่อให้เกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาตทิีค่กุคามชวีติความเป็นอยูข่องคนไทย	ไม่ว่าจะ
เป็นพายุ	 น�้าท่วม	 หรือโคลนถล่มที่เริ่มทวีความรุนแรง	
และเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	 บางจังหวัดได้รับผลกระทบซ�้าแล้ว
ซ�า้เล่า	สูญเสียทั้งชีวิต	ทรัพย์สิน	บ้านเรือน	บางรายถึง
กับสิ้นเนื้อประดาตัว	 หากไม่ได้รับการเยียวยาทางจิตใจ	
กจ็ะส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิชวีติของตนเอง	ครอบครวั	
เศรษฐกิจ	และสังคม	ตามมา
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ย่างเข้าฤดูฝนเดือนมิถุนายน หลายจังหวัดในภาคเหนือเริ่มตั้งแต่  

แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย เจอทั้งฝนกระหน�่า และน�้าป่าไหลหลาก อีกเดือนถัดมา 

หลายจังหวัดในภาคใต้ ไล่ตั้งแต่ ระนอง ตรัง สตูล พังงา ก็โดนฝนกระหน�่าไม่

แพ้กัน ไม่กี่วันต่อมาจังหวัดระยอง ตราด จันทบุรี ก็ประสบภัยกับฝนตกหนัก

ติดต่อกันหลายวันจนน�้าท่วมฉับพลันน�้าป่าไหลทะลักท�าลายบ้านเรือนและ 

สวนผลไม้เสียหาย ตลอดเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม เป็นช่วงเวลาที่

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก�าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและ

อ่าวไทย ประกอบกับร่องความกดอากาศต�่าพาดผ่านภาคเหนือพายุฤดูฝน 

เกดิขึน้เกอืบทกุภาคของประเทศไทย หลายจงัหวดัในภาคเหนือและตะวนัออก

เฉียงเหนือต้องประกาศเขตภัยพิบัติประชาชนต่างก็ได้รับความเสียหายจาก

วิกฤตการณ์น�้าท่วมถ้วนหน้า ไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มี 

ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงจนคนกรุงต้องเผชิญกับปัญหาน�้าท่วม-รถติด 

ซ�า้ซาก

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้สรปุรายงานจงัหวดัทีป่ระสบภยั

น�า้ท่วม (ข้อมลูเดอืนกนัยายน 2552) พบว่า ครอบคลมุ 50 จงัหวดั 349 อ�าเภอ 

1,188 ต�าบล หมู่บ้าน 13,244 แห่งได้รับความเสียหายประชาชนได้รับความ 

เดือดร้อน 3,643,337 คน พื้นที่เกษตรถูกน�า้ท่วม 910,622 ไร่ ถนนหนทาง 

3,404 สาย สะพาน 98 แห่ง วัด 28 แห่ง โรงเรียน 15 แห่ง สถานที่ราชการ  

22 แห่ง รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1,171 ล้านบาท 
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นักจิตแพทย์ได้แนะน�าว่าในเบื้องต้นประชาชนที่ประสบภัยไม่ควร 

อยู ่คนเดียวควรพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือติดต่อกับครอบครัว คนรัก และ 

เพื่อนสนิท เพื่อเป็นการผ่อนคลายระบายความเครียด ไม่คิดฟุ้งซ่าน จัดให้มี

ระบบ คู่หู ในการท�างาน เพื่อดูแลซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกัน ควรดูแล

สขุภาพ โดยการออกก�าลงักาย รบัประทานอาหารในปรมิาณน้อยๆ แต่บ่อยครัง้ 

ดื่มน�้ามากๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ (เวลาพักควรออกมาให้พ้นจากสถานที่ 

เกิดภัยพิบัติ) แล้วจึงค่อยๆ กลับมาด�าเนินชีวิตตามปกติ

สรุปเหตุการณ์น�้าท่วมที่เกิดขึ้นในรอบปี พ.ศ. 2552 และรายละเอียด 

ความเสียหาย

เดือน
จ�านวนจังหวัด

ที่ได้รับผลกระทบ
จ�านวน 

ผู้เสียชีวิต
จ�านวนผู้ได้รับความ

เดือดร้อน
มูลค่าความเสีย

หาย (บาท) 

มิถุนายน 
2552

6 จังหวัด 1 คน 249,686 คน
78,244 ครัวเรือน

110,838,599

กรกฎาคม 
2552

9 จังหวัด 1 คน 54,495 คน
13,760 ครัวเรือน

ไม่มีข้อมูล

สิงหาคม 
2552

37 จังหวัด 2 คน 100,576 คน 
438,752 ครัวเรือน

238,105,252

กันยายน 
2552

50 จังหวัด 12 คน 3,643,337 คน
790,422 ครัวเรือน

1,171,073,974

ตุลาคม 
2552

ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย.2552.สรุปสถานการณ์
สาธารณภยัประจ�าเดอืนมถินุายน – กนัยายน 2552. กลุม่งานวเิคราะห์และประเมนิ
สถานการณ์ ศนูย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภยั.สบืค้นจากhttp://www.disaster.
go.th/dpm/index.php?option=com_weblinks&catid=190&Itemid=330
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9.	เศรษฐกิจตกต�่า		

คนไทยฝ่าวิกฤตความเครียด

ผลพวงจากปัญหาวกิฤตเศรษฐกจิตกต�า่ทัว่โลก	ตัง้แต่
ปี	2551	เป็นต้นมา	คนไทยต้องเผชิญกับภาวะยาก

ล�าบากในการครองชีพทั้งข้าวยากหมากแพง	 ค่ารถ	
ค่าเดนิทางสงูขึน้ผูท้ีห่าเช้ากนิค�่าต้องประสบปัญหารายรบั
ไม่พอรายจ่าย	เกษตรกรประสบปัญหาขายสินค้าขาดทุน		
ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงในการท�าธุรกิจเจ๊ง	 ส่งผลให้	
มีคนไทยจ�านวนไม่น้อย	 ต้องอยู่ในภาวะตกงาน	 และ	
หางานด้วยความยากล�าบาก
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นางสุวรรณี ค�ามั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) กล่าวว่า “สถานการณ์เศรษฐกจิทีก่�าลงัทรดุตวัส่งผล

ให้ปัญหาการว่างงานในปี 52 มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มี

แผนปรับลดก�าลังการผลิตให้สอดคล้องกับภาวะตลาดทั้งในและนอกประเทศ 

กระทบต่อการจ้างงาน เช่น ประเภทกิจการรถยนต์ ก�าลังด�าเนินการลดจ�านวน

พนกังาน ซึง่หากคดิตามสมมตฐิานอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีร้่อยละ 1.0 

ถึง 0 คาดว่าจะมีคนตกงานเพิ่มขึ้นจากปี 2551 อีกจ�านวน 5 แสนคน นอกจาก

นี้ยังมีนักศึกษาจบใหม่ที่ว่างงานอีก 2-3 แสนคน ดั้งนั้นในปี 2552 จะมีผู้ว่าง

งานทัง้สิน้ประมาณ 9 แสน-1.3 ล้านคนหรอืร้อยละ 2.5-3.5 ของก�าลงัแรงงาน” 
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 ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ. 2552.

แผนภมูแิสดงคะแนนเฉลีย่สขุภาพจติคนไทยจ�าแนกตามรายได้ของครวัเรอืน
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แม้ผลการส�ารวจสขุภาพจติคนไทยท่ามกลางความภาวะเศรษฐกจิตกต�่า 

จะชี้ให้เห็นว่ามีการปรับตัวของคนไทยในการเผชิญหน้าต่อปัญหาต่างๆ แต่ก็มี

คนไทยจ�านวนหนึ่งต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความเครียด และหากไม่ได้รับ 

การเยียวยา อาจน�าไปสู่สาเหตุการฆ่าตัวตาย หรือท�าร้ายตัวเองได้ ซึ่งได้แก่ ผู้มี 

รายได้น้อย ซึ่งจากรายงานผลการส�ารวจสุขภาพจิตคนไทย ปี 2552 (มกราคม 

– มิถุนายน) พบว่า สุขภาพจิตและรายได้มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน  

นั่นคือ ผู้ที่มีรายได้สูงกว่าจะมีสุขภาพจิตดีกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ที่มีอาชีพ

การงานทีม่ัน่คง รายได้แน่นอน เช่น ข้าราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ นกัวชิาการ 

นักบริหาร มีสุขภาพจิตดีกว่าอาชีพอื่นๆ รองลงมาคือ เกษตรกรที่เป็นเจ้าของ

ที่ดิน ส่วนผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ประมง ล่าสัตว์ หาของป่า ซึ่งมีรายได้ 

พอประทังชีพ มีสุขภาพจิตต�า่กว่าอาชีพอื่นๆ 

แต่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจไทยตกต�่า และการเมืองไทยอยู่ในสภาพ 

ไร้ทางออกในปี 2552 กลุ่มผู้ประกอบการนั้น เป็น อีกกลุ่มหนึ่งที่เสี่ยงภาวะ

เครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ และอาจน�าไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตาย สมาชิกใน

ครอบครัวอาจ ได้รับผลกระทบต่อภาวะเครียดนี้ด้วย ดังจะเห็นได้จากกรณี 

ฆ่ายกครัวเพื่อหนีปัญหาหนี้สินรุมเร้า สถานการณ์ล่าสุดพบว่า ผู้ประกอบการ

หลายคนเริ่มเครียดเหตุจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในการบริหาร

จดัการธรุกจิ ทีเ่กดิจากวกิฤตเศรษฐกจิในปัจจบุนั สถานประกอบการหลายแห่ง

เริ่มปิดกิจการลง หรือปลดพนักงานส่วนหนึ่งออก

นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

ได้กล่าวถึงสถานการณ์สุขภาพจิตของ คนไทยอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจว่า  

ขณะนี้สังคมไทยประสบปัญหาวิกฤตการเมือง โรคระบาด ภัยธรรมชาติ  

โดย เฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิในปี 2552 ส่งผลให้หวัหน้าครอบครวั
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เครียด ในรายที่ประสบปัญหารุนแรง อาจเกิดอาการ ทางจิตรวมถึงการคิดฆ่า

ตัวตายได้ และจากการส�ารวจอุณหภูมิใจของคนไทยของกรมสุขภาพจิต  

เมื่อเดือนเมษายน พบว่า คนไทยมีความเครียดมากถึงมากที่สุดร้อยละ 12.6  

ในจ�านวนนี้ มีความคิดท�าร้ายตนเองสูงถึงร้อยละ 16 และเคยท�าร้ายตน  

เองแล้วร้อยละ 9 สาเหตุส�าคัญ 3 อันดับคือ ปัญหาการเงิน ครอบครัว  

และเจ็บไข้ได้ป่วย วิธีจัดการกับปัญหาด้วยวิธีที่เพิ่มความเสี่ยง เช่น ดื่มสุรา 

ร้อยละ 8 สูบบุหรี่ร้อยละ 6 และเล่นการพนันร้อยละ 1 

นายแพทย์กมัปนาท ตนัสถิบตุรกลุ จติแพยท์ทัว่ไปโรงพยาบาลมนารมณ์ 

ระบุว่า คนไทยยังมีความรู้และเข้าใจใน เรื่องสุขภาพจิตน้อย จึงไม่สามารถ

บรหิารจดัการความเครยีดได้ อกีทัง้สงัคมยงัมุง่เน้นในเรือ่งของการพฒันาปัญญา

จนมองข้ามในเรื่องของ EQ (Emotional Quotient) หรือความฉลาดทาง

อารมณ์ ซึ่งจุดนี้เองท�าให้คนไทยเกิดความเครียด วิตกกังวลและมีปัญหาด้าน

สุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ส่วนนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อ�านวยการส�านักสุขภาพจิตสังคม 

ได้ชีแ้นะถงึปัญหาทางออกของคนไทย เพือ่หลกีเลีย่งภาวะเครยีดทีท่�าให้สขุภาพ

จติเสยีได้ ว่า ประชาชนควรหมัน่บรหิารจติใจให้มภีมูคิุม้กนัเพือ่รบัต่อแรงกดดนั

ทีอ่าจจะเกดิขึน้ให้ได้ และสถาบนัครอบครวัมส่ีวนช่วยในการเฝ้าระวงั ช่วยเหลอื 

และให้ก�าลงัใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ อย่างไรกต็ามส�าหรบัผูท้ีป่ระสบ

ปัญหาความเครยีด ขอให้รบีปรกึษาแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ อย่าคดิว่าเป็นเรือ่งน่าอาย 

เพราะถือ เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องใส่ใจร่วมกัน ในการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี

การปรบัตวัปรบัใจโดยหาทางออกทีเ่หมาะสมท่ามกลางความบบีคัน้ทาง

เศรษฐกิจ โดยความร่วมมือของผู้ที่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิท ครอบครัว 

เพื่อนร่วมงาน ด้วยการท�ากิจกรรมที่ผ่อนคลาย เช่น ออกก�าลังกาย กินอาหาร
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ที่มีประโยชน์ หรือท�าบุญเข้าวัด ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หางาน

อดิเรกหรืออาชีพเสริมท�า หรือท่องเที่ยวตามสถาน ที่ทางธรรมชาติ หรือเป็นที่

ปรึกษา ดูแลทุกข์สุข เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เป็นภูมิคุ ้มกันที่ช่วยฝ่าวิกฤต

ความเครียดได้ 

พล.ต.ท.วัชรพล ประสารราชกิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ  

(ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ในฐานะโฆษก ตร.กล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี ออกมาแสดงความห่วงใยต่อการระบาดของอบายมุข และ 

ยาเสพติดในเยาวชน โดยคาดโทษต�ารวจทีล่ะเลยว่า ต�ารวจไดร้ับค�าสัง่ก�าชบั

ให้ป้องกันปราบปรามอบายมุข และยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยต้อง 

ยอมรับว่าปัญหาเรื่องอบายมุขเป็นปัญหาสังคม เมื่อภาวะเศรษฐกิจไม่ดี  

จึงเกิดความห่วงใยในเรื่องนี้

“ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับลงไปถึงระดับสถานี ต้องเข้มงวด และ

เอาใจใส่มากขึ้น ต้องยอมรับว่าปีนี้ปัญหาเศรษฐกิจรุนแรง สิ่งที่ตามมาคือ

ปัญหาอาชญากรรม เรื่องนี้หัวหน้าสถานีต�ารวจต้องให้ความใส่ใจ ถึงขนาด

ระดับผู ้น�าประเทศลงมาพูดอย่างนี้แล้ว หากยังไม่ท�าหน้าที่ก็มีขั้นตอน 

ระเบยีบวนิยัชดัเจนอยูแ่ล้ว ทาง พล.ต.อ.พชัรวาท วงษ์สวุรรณ ผบ.ตร.เน้นย�า้ 

ตลอดเวลา อาจต้องถึงเวลา หากละเลยกันมากๆ จนเกิดความเสียหาย 

พี่น้องประชาชนไม่มีความ สงบสุข ทางผู้มีหน้าที่รับผิดชอบก็อาจพิจารณา

ตรงนั้นไป” พล.ต.ท.วัชรพล กล่าว

จากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 24 สิงหาคม 2552 
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นายสุรพล ศรีตระกูล นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (แอตต้า) 

กล่าวว่า ขณะนี ้ผูป้ระกอบการท่องเทีย่วยงัคงได้รบัความเดอืดร้อนจากปัจจยั

ลบ และความล่าช้าในการช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านโครงการเงินกู้เอสเอ็มอี

พาวเวอร์ ที่มีผู้ประกอบการเพียง 1 รายที่ได้รับเงินจากจ�านวนที่ได้รับการ

อนมุตั ิ30 ราย และยอดยืน่ขอทัง้สิน้ 200 ราย ล่าสดุผูป้ระกอบการทวัร์กเ็ริม่

ขายกิจการออก จนเกิดกระแสเปลี่ยนมือของผู้ประกอบการกลุ่มทัวร์แล้ว

“แม้เวลานี้ ยังมีตลาดที่มีโอกาส ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย อิหร่าน 

อินเดีย และฮ่องกง ที่เริ่มจองส�าหรับไฮซีซันเข้ามา แต่ยอดจองยังไม่สามารถ

ชดเชยนกัท่องเทีย่วทีล่ดลงมากได้ ท�าให้การท่องเทีย่วปีนีย้งัไม่สามารถฟ้ืนตวั 

กลับมาเหมือนที่หลายๆ ฝ่ายออกมาปรับเป้า” นายสุรพลกล่าว

ผู้ประกอบการควรเปลี่ยนมุมมองการท่องเที่ยว จากการมองตลาด 

ตามภูมิศาสตร์ เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้

ท�าการตลาดตั้งแต่เริ่มด�าเนินการ มาใช้รูปแบบการมองแบบเฉพาะเจาะจง 

อาทเิช่น กลุม่ท่องเทีย่วผจญภยั เพือ่สขุภาพ และวฒันธรรม เพราะความนยิม

การท่องเที่ยวแต่ละรูปแบบมีอยู่ในทุกที่ทั่วโลก

นายสุรพล ยังกล่าวอีกว่า “ผู้ประกอบการรายเล็ก ต้องเร่งเรียนรู้ 

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ  

ในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยลดต้นทุน และท�าการตลาด 

แบบเฉพาะเจาะจง” 

จากผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 
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10.	อยู่อย่างไร		

ให้ปลอดภัยจากโรคร้ายพันธุ์ใหม่	

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว	 ทั่วโลกก�าลังหวาดหวั่นกับการ	
แพร่ระบาดที่เร็วขึ้นของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม	่

2009	 ที่จะคร่าชีวิตผู้คนเป็นจ�านวนมากอีกระลอกหนึ่ง	
ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน	จะต้องเตรียมความพร้อม
รับมือไข้หวัดมรณะนี้ทุกขณะ	 ไม่ละเลยที่จะป้องกัน	
ไข้หวัดนกที่เคยระบาดอย่างรุนแรงเมื่อ	 3	 ปีที่ผ่านมา	
และหาทางควบคมุไข้ปวดข้อชคินุกนุยา	ไม่ให้แพร่ระบาด
มากขึ้น	คนไทยในปี2552	ก�าลังเผชิญภัยคุกคามสุขภาพ
ครั้งใหญ่ที่มาพร้อมกับความแปรปรวนของธรรมชาติ
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ที่มา: รายงาน 506 2552 งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่

แผนภูมิแสดง จ�านวนผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาอ�าเภอหาดใหญ่รายสัปดาห์

จ�าแนกตามวันเริ่มป่วย

โรคร้ายทีค่กุคามสขุภาพมนษุย์ทีก่�าลงัเกดิขึน้ในปัจจบุนันี ้นายแพทย์ยง 

ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญโรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้าได้กล่าวว่า เป็นผลมาจากปัญหา

อุณหภูมิโลกสูงขึ้น เมื่อโลกร้อนขึ้นมีผลต่อโรคที่น�าโดยแมลงเป็นพาหะ เช่น  

มีน�้าท่วม ท�าให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเป็นเหตุให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรค 

ไข้เลอืดออก ชคินุกนุยา มาลาเรยี และการทีม่นษุย์ รกุล�า้ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์ป่า 

อาจเป็นสาเหตุที่ง ่ายต่อการแพร่กระจายของโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู ่คน  

ส่วนโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ ์ใหม่นั้นเป็นโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ ์ของ 

ไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ โดยการเกิดลูกผสมของไข้หวัดหมู คน และนก เกิดเป็น 

สายพันธุ์ใหม่ในขณะที่ประชากรทั้งหมดยังไม่มีภูมิต่อไวรัสดังกล่าว จึงเกิด 

การระบาดได้รวดเร็ว 
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การดูแลรักษาตัวเองหรือป้องกันไม่ให้เชื้อหวัดแพร่กระจายดังจะเห็นได้จาก 

คนไทยใส่ผ้าปิดปากน้อยลง นั่นไม่ได้หมายความว่า ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

หายไปจากสังคมไทยแล้ว แต่ความจริงจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยจากไข้หวัดใหญ่ 

สายพนัธุใ์หม่เสยีชวีติทกุวนั ยอดผูป่้วยเสยีชวีติสะสมเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ ซึง่ล้วน

แล้วแต่มารักษาตัวไม่ทัน

อย่างไรก็ตามการให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

และสม�่าเสมอและรณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ก็จะท�าให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

ความคิดเห็นจากเว็ปบอร์ดต่างๆ เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

ไปโรงพยาบาล รามาธิบดีมา หมอ และพยาบาล และนิสิตนักศึกษา

เห็น เดินกันไม่มีใครปิดจมูกเลย ทั้งๆ ที่เห็นรณรงค์กันให้สวมหน้ากาก 

ไม่ใช่หรือ แต่อย่างหมอและพยาบาลนิสิตนักศึกษาแพทย์ ไม่สวมก็ไม่เป็นไร

เพราะคิดว่าพวกเขาคงเอาตัวรอดได้แน่นอน แต่ อาแปะ อาม่า ป้า และ 

คุณยาย หลายๆ คนเดินกันสบายใจ เช่นในห้องตรวจเลือดยังกะหนอน 

เลี้ยงนกเลย คนคลุกคลีกันก็มีอีก 70-80 เปอร์เซนต์ที่ไม่สวมหน้ากาก และ

คนที่สวมหน้ากากเป็นส่วนน้อยมาก ไม่รักตัวกลัวติดเชื้อกันบ้างหรือ..ครับ 

หรือว่าโรงพยาบาลเขามีเครื่องพ่นก�าจัดเชื้อทางอากาศ...ผมละกลัวจริงๆ

จากคุณหนุ่มน้อยซาตาน  http://www. topicstock.pantip.com/ 
lumpini/topicstock/2009/07/.../L8104646.html 
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แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน–ตุลาคม2552

ที่มา: ส�านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข. สรุปสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่รายวัน. 
http://203.157.15.4
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.............ตอนนี้ประเทศไทยนอกจากจะมีไข้หวัดใหญ่ 2009 แล้ว  

ยังมีอีกโรคหนึ่งที่ก�าลังระบาด คือ “โรคตระหนกตกใจกับไข้หวัดใหญ่ 2009 

“ออิ ิโรคนีค้ดิเองค่ะ จรงิๆ ไม่ใช่โรคหรอก แต่เป็นความหวาดกลวัเพราะความ

ไม่รู้ของคนไทย คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จริงๆ นะคะ ว่าอาการแบบไหนถึงเรียก

ว่าเป็นไข้หวดัใหญ่ แล้วต้องเป็นมากขนาดไหนถงึจะเข้าข่ายสงสยัไข้หวดัใหญ่ 

2009 เพราะบางทีแค่มีท้องเสีย ยังกลัวเป็นไข้หวัดใหญ่เลยค่ะ เท่าที่ดูทุกสื่อ

ตอนนี้มีแต่ออกข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มกี่ราย เสียชีวิตกี่ราย แต่ไม่มีสื่อไหน 

รายการไหนเลยที่จะมาพูดกันจริงๆ จังๆ เรื่องนี้ว่าโรคนี้มีอาการยังไง ต้อง

ดูแลรักษากันยังไง ใน web ของกระทรวงสาธารณสุข ให้รายละเอียดจริงค่ะ 

แต่ยงัไม่ครบถ้วน และสือ่ทาง internet เข้าถงึประชาชนกลุม่ใหญ่ได้น้อยกว่า

โทรทัศน์เลยอยากให้ท�าเทปพิเศษเพื่อให้คนไทยได้รับทราบว่า อาการของ 

ไข้หวดัใหญ่เป็นอย่างไร อาการแบบไหนทีค่วรรบีไปพบแพทย์เพือ่จะได้รบัการ

ตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดมากขึ้น วิธีป้องกันและวิธีการรักษา

จากคุณหมอป่าน http://www.workpoint.co.th/th 
/community/forum/index.php?topic=737.0
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11.	บทวิเคราะห์สุขภาพจิต	

ความทุกข์คนไทย	(ข่าวในประเทศ)

นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล 

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย

วิกฤติซ�้าซ้อน	 ทั้งทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	 โรคภัย	
ไข ้ เจ็บ	 และภัยธรรมชาติคนไทยทุกข ์ระทม		

แต่ส่วนใหญ่ยังใจสู้

วิกฤติที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย เป็นวิกฤติซ้อนวิกฤติ จากปัญหาเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม รวมถึงวิกฤติจากภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ความไม่สงบใน

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง แต่ละวิกฤติกระทบ

กับประชาชนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไป ซึ่งโดยธรรมชาติเมื่อคนเราเผชิญกับ

ปัญหาใดๆ กต็าม ร่างกายและจติใจจะแสดงอาการของความเครยีดออกมา หาก

เป็นน้อยก็จะแสดงอาการรบกวนเพียงชั่วคราว เช่น ปวดหัว นอนไม่หลับ ทาน

อาหารไม่ได้ หงุดหงิดง่าย ควบคุมอารมณ์ได้น้อยลง หากเป็นมาก จะกระทบ

ต่อความสามารถในการด�าเนนิชวีติ การเรยีน การท�างาน และความสมัพนัธ์กบั

คนรอบข้าง หากตกอยูใ่นภาวะเครยีดเรือ้รงั กจ็ะก่อให้เกดิความรูส้กึท้อแท้ สิน้

หวงั กระตุน้ระบบร่างกายและสมอง เกดิเป็นความเจบ็ป่วยทางจติเวช เช่น โรค

ซึมเศร้า หรือในบางราย อาจกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกจนตรอก และก่อความ

รุนแรงขึ้นได้
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วิกฤติเศรษฐกิจการเมืองส่งผลกระทบรุนแรง	

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในรอบปี 2552 เป็นปัญหาระดับ

มหภาค และอยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของประชาชนแต่ละคน ปัญหา

การเมืองจนถึง ณ สิ้นปี 2552 ยังคงมองไม่เห็นทางออกที่ชัดเจน ปัญหา

เศรษฐกิจแม้จะมีสัญญาณดีขึ้น แต่คนส่วนใหญ่ยังกังวลใจ ว่าปัญหาการเมือง 

จะฉุดลากปัญหาเศรษฐกิจให้กลับแย่ลงอีกหรือไม่ ข้อมูลการจ้างงานบ่งชี้ว่า

สถานการณ์คนตกงานคลีค่ลายไปได้ในระดบัหนึง่ นอกจากนี ้ปัญหาการระบาด

ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ก็ได้สร้างความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชน

อย่างรุนแรงในระหว่างปี 2552 ภัยธรรมชาติที่เชื่อว่าก�าลังทวีความรุนแรงขึ้น

อย่างรวดเร็วจากภาวะโลกร้อน ก็ยังมองไม่เห็นทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรม ปัญหา

ต่างๆ เหล่านี้กระทบธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ส�าคัญของประเทศ  

แต่แม้กระนั้น สัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มสดใส ชาวต่างชาติ 

เริ่มกลับมาเที่ยวประเทศไทย เพราะเมืองไทยมีสิ่งดีๆ อยู่มากมาย 

ในท่ามกลางความสับสนของสังคมจากปัญหาต่างๆ ที่ทับถมรุมเร้า 

เข้ามา หลายฝ่ายมีความกังวลกันว่า อัตราการฆ่าตัวตายอาจเพิ่มสูงขึ้น 

ประสบการณ์จากวิกฤติเศรษฐกิจรอบที่แล้ว เมื่อปี 2540 พบว่าอัตราการ 

ฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นสองปีหลังเกิดวิกฤติ ซึ่งนักวิชาการสุขภาพจิตอธิบายว่า  

ในช่วงเกิดวิกฤติใหม่ๆ ทุกคนต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ต่างก็ตกตะลึง

และเร่งคิดหาทางแก้ไขเพื่อเอาตัวรอด ความรู้สึกท้อแท้จึงยังไม่เกิดขึ้น แต่เมื่อ

เวลาผ่านไป คนจ�านวนหนึ่งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ ขณะที่ 

คนรอบข้างเริ่มจัดการปัญหาของตนได้ดีขึ้นแล้ว ความคิดเปรียบเทียบและ 
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การต้องเผชิญกับปัญหาอย่างต่อเนื่องยาวนาน กลายเป็นสิ่งกระตุ้นที่ส�าคัญ 

ที่ท�าให้เกิดความท้อใจ และนั่นจึงเป็นจังหวะที่การฆ่าตัวตายเริ่มเพิ่มสูงขึ้น 

วิกฤติเศรษฐกิจในรอบนี้ มีลักษณะที่แตกต่างจากรอบที่แล้วหลาย

ประการ และมีปัจจัยบวกพร้อมกว่าครั้งที่แล้ว ซึ่งน่าจะมีผลช่วยลดผลกระทบ

ต่อประชาชนลงได้บ้าง อาทิ มาตรการลดผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจของ

รัฐบาลและระบบการดูแลสุขภาพและสุขภาพจิตของไทย มีการพัฒนามากขึ้น

กว่าเดิม คนไทยมีหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงมีแหล่งรักษา

พยาบาลยามป่วยไข้ อีกทั้งระบบการดูแลสุขภาพจิตในภาวะฉุกเฉินก็ได้รับการ

ปรับปรุงให้มีคุณภาพมาก ยิ่งขึ้น ดังนั้น อัตราการฆ่าตัวตายจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ 

จึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อไป 

ปัญหาการเมืองยืดเยื้อเรื้อรัง	

ในด้านการเมือง แม้จะยังมองไม่เห็นทางออกของปัญหา และยังมี

สัญญาณของการแตกหักที่อาจเกิดขึ้นได้ในต้น ปี 2553 แต่ประชาชนไทย 

ได้ปรับตัวกับปัญหาไปแล้วในระดับหนึ่ง หากไม่นับความคิดเห็นที่น�าเสนอโดย 

คูข่ดัแย้ง จะพบว่าความคดิเหน็ส่วนใหญ่ในหมูป่ระชาชนทัว่ไปมคีวามรอบคอบ

และรอบด้านมากยิง่ขึน้ เข้าใจความเป็นจรงิมากขึน้ คนไทยบางส่วนร่วมรณรงค์

เพื่อส่งสัญญาณต่อต้านการใช้ความรุนแรงและเรียกร้องให้แก้ปัญหาโดย

สมานฉันท์ เสียงเรียกที่ดัง ขึ้น น่าจะเป็นสัญญาณส่งให้กับคู่กรณีได้บ้างไม่มาก

ก็น้อย 
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นอกจากนี ้ประชาชนส่วนใหญ่ก�าลงัเฝ้าดแูละภาวนาว่า สิง่เลวร้ายต่างๆ 

จะผ่านพ้นไปได้ ซึ่งความหวังและความเชื่อว่าสิ่งเลวร้ายจะผ่านพ้นไปได้นี้ แม้

จะเป็นเพยีงความเชือ่ทีย่งัไม่มเีหตผุลหรอืหลกัฐานมาสนบัสนนุทีช่ดัเจน แต่เป็น 

สัญชาตญาณที่ช่วยให้มนุษย์เราผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ และอยู่รอดมาได้จนทุกวัน

นี ้ความเชือ่มัน่ศรทัธาต่อสิง่ดงีามยงัคงเป็น สิง่ส�าคญัภายในจติใจของมนษุย์เรา 

ผลการส�ารวจภาวะสุขภาพจิต ที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับกรม

สุขภาพจิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และแผนงาน

สร้างเสริมสุขภาพจิตส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในช่วง

ครึ่งปีแรกของปี 2552 เปรียบเทียบกับข้อมูลเดือนตุลาคม ปี 2551 พบว่า ใน

ภาพรวมคนไทยมีสุขภาพจิตดีขึ้น โดยองค์ประกอบสุขภาพจิต ที่ดีขึ้นมากที่สุด 

คือปัจจัยความผูกพันในครอบครัว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในท่ามกลางวิกฤติต่างๆ 

คนไทยปรับตัวโดยการหันมาดูแลกันในครอบครัวมากขึ้น ข้อมูลจากผลการ

ส�ารวจยังแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร  

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์บ้านเมืองมากกว่าพื้นที่ชนบท กรุงเทพมหานคร

เป็นเพียงพื้นที่เดียวที่ประชาชนมีสุขภาพจิต แย่ลง ซึ่งน่าจะเป็นผลจากความ 

ตื่นตัวในการรับรู้ข่าวสารและการอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุการณ์มากกว่า 

นอกจากนี้ หากวิเคราะห์จากเนื้อหาตามหน้าข่าวและการสนทนาของ

คนในสังคม จะพบว่า คนไทยที่เชื่อเรื่องกรรม จะมองว่าปัญหาวิกฤติการเมือง

และปัญหาต่างๆ ทีร่มุเร้าอยูน่ี ้เป็นกรรมของประเทศชาต ิทีจ่ะต้องแบกรบัและ

อดทนยอมรบัสภาพเช่นนีต่้อไปอกีสกัระยะหนึง่ จนกว่าจะผ่านพ้นช่วงนีไ้ป ขณะ

เดียวกัน ก็เชื่อกันว่า ใครท�ากรรมอะไรไว้ ดีหรือชั่ว กรรมที่ก่อย่อมจะส่งผลต่อ
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คนเหล่านั้นเอง เป็นไปตามกฎแห่งกรรม ความเชื่อเช่นนี้เป็นประโยชน์ต่อการ

ยอมรับในสถานการณ์ ช่วยให้จิตใจสงบลงได้ แม้สถานการณ์จะยังอยู่ในภาวะ

สบัสนวุน่วาย อย่างไรกต็าม แต่ในด้านกลบั ความเชือ่เรือ่งกรรมและการรอคอย

ให้สถานการณ์คลี่คลายเอง ก็อาจท�าให้เกิดภาวะที่สมาชิกในสังคมกลายเป็นผู้

เฝ้าด ูโดยไม่ลงมอืท�าอะไร การหาจดุลงตวัระหว่างการรูจ้กัยอมรบั ขณะเดยีวกนั

กไ็ม่อยูเ่ฉย แต่เลอืกลงมอืท�าในสิง่ทีส่มควรท�า จะเป็นเรือ่งส�าคญัส�าหรบัคนไทย 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 ในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบต่างๆ มีความรุนแรงมาก

ขึน้ตามสภาพปัญหาในแต่ละพืน้ที ่คนไทยมบีทเรยีนเพิม่มากขึน้กว่าเดมิ ระบบ

การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุได้รับการพัฒนา เช่น ทีมงานที่ท�าหน้าที่ช่วยเหลือ 

มีทักษะมากขึ้น มีมาตรฐานการช่วยเหลือที่ชัดเจน รวมถึงการช่วยเหลือด้าน

สุขภาพจิต ซึ่งรับผิดชอบหลักโดยทีมงานสาธารณสุขในพื้นที่ ก็มีประสบการณ์

และความเข้าใจดีขึ้น การดูแลเยียวยาด้านจิตใจจึงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่า 

ในอดีต 

แต่การที่ภัยธรรมชาติทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เชื่อว่าเป็น

ผลจากภาวะโลกร้อน ซึ่งการพัฒนากลไกการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในระดับ

นานาชาติ ยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน ผลการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา

โลกร้อนจบลงด้วยความรู้สึกผิดหวังของประชาชนทั่วโลก เหตุร้ายจากภัย

ธรรมชาติจึงน่าจะยังคงเป็นภัยคุกคามความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะ

ในพื้นที่เสี่ยงภัย ต่อไป 
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ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	

โรคที่สร้างความตื่นตระหนกขึ้นในสังคมไทยในรอบปี 2552 คงจะไม่มี

โรคใดสร้างผลกระทบรุนแรงไปกว่าโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ถึงขั้นที่ว่า

ประชาชนส่วนหนึ่งขาดความเชื่อใจกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระยะหนึ่ง 

ในระยะแรกของการแพร่ระบาด ข้อมลูเกีย่วกบัไข้หวดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่

ให้ภาพของการเป็นโรคที่มีอัตราตายสูง ติดกันได้ง่าย และมีรายงานคนไทย 

ทะยอยป่วยกันในสถานที่ต่างๆ ราวกับว่าการแพร่ระบาดก�าลังเกิดขึ้นอย่าง

รุนแรง จนคุกคามความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 

คนทั่วไปตื่นตระหนกและกลัวว่า ตนหรือคนรักในครอบครัว อาจติด 

เชือ้ร้ายทีถ่กูขนานนามว่า “ไข้หวดัมรณะ” ได้ง่ายๆ เพยีงแค่ผ่านไปเข้าในฝงูชน 

ความมั่นคงภายในจิตใจสูญสลายกลายเป็นความวิตกกังวลและความกลัว  

หลายคนแสดงความรังเกียจคนใส่หน้ากากอนามัย ทั้งที่เป็นพฤติกรรมที่ 

รับผิดชอบต่อสังคม เพียงเพราะความกลัวที่มากเกินความเป็นจริง และเกิดขึ้น

จากความไม่รู้ หรือรู้ไม่จริง ประชาชนจ�านวนไม่น้อยแสดงความรู้สึกโกรธต่อ 

ทีมงานของกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายการเมืองที่รับผิดชอบ กว่าข้อมูล 

จะเริม่ชดัเจนและบ่งชีว่้าอตัราการเสยีชวีติจากโรคนีไ้ม่ได้สงูอย่างทีก่งัวลในระยะ

แรก กว่าที่วิธีการสื่อสารกับสังคมจะได้รับการปรับให้เหมาะสม เพื่อควบคุม

ความตื่นตระหนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ก็ได้กลายเป็นโรคร้ายที่น่ากลัว

ในจิตใจของคนไทย 
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วิธีตั้งรับมือกับปัญหา	

การที่ปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เราแก้ไขไม่ได้ด้วยตัวเรา แต่ค�าถาม 

ที่ว่า “เราท�าอะไรได้บ้าง” ยังคงเป็นค�าถามที่ทุกคนควรถามตัวเอง และค้นหา

ค�าตอบอย่างจริงจัง ดังค�ากล่าวของปราชญ์ที่ว่า “จุดเทียนเล่มน้อยในความมืด 

ดีกว่านั่งพร�า่บ่น” 

การดูแลรักษาใจ ส�าคัญที่การรู้จักท�าใจยอมรับสิ่งที่ไม่ชอบ (ที่ยังแก้ไข

หรือท�าอะไรไม่ได้) และมีวิธีจัดการความคิดที่สร้างความหวังและก�าลังใจ ซึ่งวิธี

คิดที่ส�าคัญในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต มีหลักง่ายๆ อยู่ 3 ประการ 

หนึง่ มองว่าปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเลวร้ายเพยีงใด ย่อมจะต้องผ่านไปเป็น

ธรรมดา เรื่องต่างๆ ในชีวิตของคนเรา ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบ จะผ่านพ้น

ไป ความเชื่อเช่นนี้ท�าให้เรามองเห็นว่า ไม่ช้าหรือเร็ว สถานการณ์ปัญหาจะต้อง

เปลีย่น ไปจากเดมิ แม้เราอาจจะยงัมองไม่เหน็ทางออกในขณะนี ้แต่สถานการณ์

ย่อมจะต้องเปลีย่นไป ช่องทางดีๆ  ย่อมเปดิเผยตัวออกมาให้เห็นในเวลาอนัควร 

สอง หลีกเลี่ยงจากการคิดวนเวียนอยู่แต่กับปัญหา หรือจมอยู่กับความ

คดิว่า “ท�าไมเป็นอย่างนี ้ท�าไมไม่เป็นอย่างนัน้” เพราะยิง่คดิกย็ิง่ทกุข์ การรบัมอื

กับปัญหาที่ดี คือการรู้จักมองหาสิ่งดีๆ ที่มีอยู่รอบตัว และไม่ปล่อยให้ปัญหา

เรื่องหนึ่ง ขยายวงมากระทบชีวิตในด้านอื่นต่อไป ตัวอย่างในระดับบุคคล เช่น 

ถ้าหากเราก�าลงัประสบปัญหาการเงนิ กไ็ม่ปล่อยให้ความตงึเครยีดจากเรือ่งการ

เงินมากระทบความสัมพันธ์ภายในบ้าน อย่าให้กระทบต่อสุขภาพ แต่ควรใช้

วิกฤติเป็นโอกาส การมีปัญหาด้านหนึ่งในชีวิตควรกลายเป็นการเติมพลังและ
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ความเติบโตให้กับด้านอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น ปัญหาการเงินจึงควรท�าให้เราใช้เวลา 

หันมาดูแลใส่ใจกันในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น หันมาดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น  

การประยุกต์ใช้หลักคิดนี้ในระดับประเทศ เป็นโจทย์ส�าหรับคนไทยทุกคน ว่า

เราจะแปลงวิกฤตเิป็นโอกาสได้อย่างไร และจะพัฒนาความสามารถในการมอง

เหน็สิง่ดงีามในสงัคมไทย และช่วยกนัดแูลรกัษาไว้ด้วยการลงมอืท�าสิง่ทีส่มควร

กระท�าให้ดีที่สุดได้อย่างไร 

สาม ไม่คดิต�าหนกิล่าวโทษตวัเองให้รูส้กึท้อใจ ระวงัความคดิเปรยีบเทยีบ

ที่ท�าให้รู้สึกต�่าต้อย หากพบว่าตัวเองมีความผิดพลาด ก็เรียนรู้ที่จะยอมรับและ

สรปุเป็นบทเรยีน พร้อมกบัแปลงบทเรยีนนัน้ให้เป็นเป้าหมายการพฒันาตนเอง

ต่อไป หลักคิดข้อนี้จะช่วยให้ทุกคนเติบโตขึ้นได้ในยามวิกฤติ 

ทั้งสามวิธีคิดข้างต้นคือหลักการมองโลกแง่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญของ

การมีสุขภาพจิตที่ดี และแน่นอนว่า การมองโลกแง่ดีที่ดีที่สุด คือ การมองโลก

แง่ดีที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง 



ข่าวต่างประเทศที่กระทบความรู้สึกคนไทย
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วิกฤตการเงิน	

วิกฤตเศรษฐกิจ	สหรัฐ	

วิกฤตเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐครั้งนี้ได้ส่งผลมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจที่แท้จริงของสหรัฐ	และยังส่งผลกระ
ทบต่อประเทศก�าลังพัฒนา	เช่นประเทศไทย	ด้วย

สืบเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2551 ไม่มีข่าวเศรษฐกิจอะไรที่จะ 

เขย่าโลกมากไปกว่า ข่าววิกฤตการณ์การเงินในสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกว่า

วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ จากการที่บริษัทวาณิชธนกิจ เลห์แมน บราเธอร์ส 

สถาบันการเงิน ของสหรัฐประกาศล้มละลาย ถือเป็นการปิดฉากวาณิชธนกิจที่

มอีายยุาวนานถงึ 158 ปี ซึง่หลงัจากนัน้ไม่นานตลาดการ เงนิทัว่โลกกเ็ผชญิกบั

วิกฤตการณ์อย่างเต็มรูปแบบ (ส�านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ). 2552)



103

คณะกรรมการก�าหนดนโยบาย อัตราดอกเบี้ยของธนาคารทุนส�ารอง 

แห่งสหพนัธ์ หรอืเอฟโอเอม็ซ ีของสหรฐัได้ตดัสนิใจลดอตัราดอกเบีย้เงนิกองทนุ 

ของเฟด (ธนาคารทุนส�ารองแห่งสหพันธ์ หรือธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกา) 

ลงทเีดยีว 0.75 เปอร์เซน็ต์พอยต์ หรอืโดดลงบนัไดการเงนิของระบบเงนิดอลลาร์

ในสหรัฐ พรวดเดียว 3 ขั้น แทนที่จะเป็นทีละขั้น (0.25 เปอร์เซ็นต์พอยต์)  

หรืออย่างมากก็เพียง 2 ขั้น (บุญเกิด สุทวีทรัพย์, 2551) 

วิกฤตเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐครั้งนี้ได้ส่งผลมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจที่ 

แท้จรงิของสหรฐั คอื ภาคการผลติและภาค ของครวัเรอืน ภาคการผลติขาดทนุ

ก็ต้องลดการผลิต หรือปิดตัวลง คนว่างงานเพิ่มขึ้น รายได้ของครัวเรือนลดลง 

การใช้จ่าย ก็ต้องลดลง (วีรพงษ์ รามางกูร, 2551) 

ในเดือนตุลาคม 2552 สหรัฐอเมริกามีอัตราการว่างงาน และการจ้าง

งาน ต�่ากว่าระดับ มีถึงร้อยละ 17.5 และคาดว่าในปี 2553 สหรัฐอเมริกาจะ 

ยิง่มอีตัราการว่างงานมากขึน้อกี (Viscusi, 2009) นอกจากนีผู้อ้ยูโ่ครงการ คปูอง

อาหารของสหรฐัในปี 2552 มมีากขึน้ ประชากรเกอืบ 36 ล้านคนเข้าสูโ่ครงการ

คูปองอาหาร ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.4 จากปี พ.ศ. 2551 (Basiouny, 2009)

วกิฤตเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิาส่งผลต่อประเทศก�าลงัพฒันา เนือ่งจาก

ทัง้โลกได้เชือ่มสมัพนัธ์กนัด้วยกระบวนการโลกาภวิตัน์ทีม่สีหรฐัอเมรกิาเป็นแกน 

เศรษฐกิจของไทย เช่นกัน ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวข้างต้น

ได้ “เพราะเศรษฐกจิไทยเกนิครึง่เกาะตดิกบัเศรษฐกจิโลก” (เอือ้มพร พชิยัสนธิ, 

2552) เมื่อก�าลังซื้อ การผลิต และการจ้างงานทั่วโลกลดลง ประเทศไทยก็ย่อม

ได้รับผลกระทบไปด้วย ยกตัวอย่าง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยต้องปรับ

ตวัเพือ่รบัมอื กบัปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ทัง้ทางตรงและทาง อ้อม ผลกระทบทาง

ตรงก็คือ ลูกค้าเก่าหายหน้าไป ซื้อน้อยลง หรือไม่ซื้อเลย กรณีทางอ้อมก็คือ 
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วิเคราะห์ข่าวต่างประเทศ		

“วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์”		

ในมุมมองของสุขภาพจิต

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 

กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

คนเราสามารถผ่านวิกฤติได	้ โดยยังมีการปรับตัวที่ดี
นั้นมาจากคุณสมบัติบางประการ	 ซึ่งจัดแบ่งเป็น		

3	กลุ่ม	คือ	ความสามารถในการทนแรงกดดัน	(อึด)	มี
ก�าลงัใจ	(ฮดึ)	และการต่อสูก้บัอปุสรรค(สู)้	ซึง่คณุสมบตัิ
เหล่านี้สามารถเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวรับวิกฤติ”	
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วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคนไทยทั้งผ่าน

ข้อมูลข่าวสารที่ท�าให้เกิดความรู้สึกเครียด วิตกกังวล แต่ก็ยังไม่ รุนแรงเท่ากับ

ข่าวสารในประเทศเอง โดยเฉพาะที่สะท้อนปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 

ส�าหรบัผลด้านเศรษฐกจินัน้แม้ประเทศไทยจะได้รบัผลโดยตรงจากโลกาภวิฒัน์

ท�าให้ได้รับผลกระทบจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก การ 

ท่องเทีย่วและการลงทนุ แต่กน้็อยกว่าในปี พ.ศ. 2540 ทีว่กิฤตเกดิขึน้จากภายใน

ประเทศเองและส่งผลต่อประชาชน และผู้ประกอบการในวงที่กว้างกว่า ท�าให้

ผลกระทบครั้งนี้มีลักษณะทั้งเชิงบวกและลบที่น่าสนใจยิ่ง

ดัชนีชี้วัดทางด้านสุขภาพจิตต่างๆ ในปี 2552 ดูจะไม่เลวร้ายนัก เช่น  

ตัวชี้วัดความสุข (จากค่าเฉลี่ย 31.80 ในปี 2551 เป็น 32.73 ในปี 2552) หรือ

อัตราการฆ่าตัวตายส�าเร็จ (จากอัตรา 5.95 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2550 

เป็น 5.96 ในปี 2551) สาเหตทุีส่�าคญัน่าจะมาจากหลายปัจจยั เช่น ประสบการณ์

การเคยผ่านวิกฤติเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2540 ช่วยให้มีความสามารถในการปรับ

ตัวดีขึ้นทุกระดับ เช่น การรับมือของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง

สวัสดิการสังคมรองรับ ผู้ประกอบการ มีวิธีการรับมือที่ยืดหยุ่นประชาชนเมือง

รู้จักปรับตัวในด้านการใช้จ่าย ภาคชนบทซึ่งมีประชากรประมาณครึ่งหนึ่ง ของ

สังคมไทย ยังได้รับผลกระทบไม่มาก เนื่องจากราคาพืชผลยังอยู่ในเกณฑ์ดี

แนวคดิในการรบัมอืกบัภาวะสขุภาพจติในวกิฤตเิศรษฐกจิกม็พีฒันาการ

ที่เปลี่ยนไปพอสมควรจากเดิมที่เน้นการจัดการความเครียดและการป้องกัน 

การฆ่าตัวตายก็หันมาสู ่เรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางใจ ซึ่งเป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่ เหมาะสมเพราะแนวคิดเรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางใจ 

โดยเน้นพลงั อดึ ฮดึ สู ้ทีม่าจากงานวจิยัจ�านวนมากว่าคนเราสามารถผ่านวกิฤติ 

ได้โดยยังมีการปรับตัวที่ดี นั้นมาจากคุณสมบัติร่วมบางประการ ซึ่งจัดแบ่ง 
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12.	ความรุนแรงในครอบครัว		

“ภัยเงียบ”	จากคนใกล้ตัว		

กรณีศึกษาจากคดีช็อคโลก

“คดีสะท้านโลกเฒ่าออสเตรียขึ้นศาล	สารภาพข่มขืน
ลูก”	 “พ่อโฉดออสเตรียรับขังข่มขืนลูก	 24	 ปี”		

“พ่อวิปริตขังข่มขืนลูกในใส้”	 “จับอีกพ่อชั่วอิตาลี	 ขัง-
ข่มขืนลูก	25	ปี”	“พ่อสุดเลว	จาก	ออสเตรีย	ข่มขืน
ลูกสาว	ขังใต้ดิน	นาน	24	ปี	ตั้งท้องลูกอีก	7	คน”	
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ผลการศึกษาจากต่างประเทศ พบว่า บริบททางสังคมมีผลต่อการ 

กระท�ารุนแรงต่อผู้หญิงทั้งการท�าร้ายทางกาย และทางเพศ และเหตุผลที่ต้อง

ทนเกบ็ไว้โดยไม่อาจเปิดเผยเรือ่งราวส่วนตวัให้ผูอ้ืน่ได้รบัรูเ้ป็นเพราะเหตผุลทาง

สถานะทางสังคม เช่น ต้องการรักษาความลับของครอบครัว เหตุผลเรื่องลูก  

กลัวคู่ครองไปมีคนใหม่และการกลัวถูกตีตราจากสังคม ว่าถูกกระท�ารุนแรง

เป็นต้น ขณะที่บางรายการถูกจ�ากัดพื้นที่ในการพักอาศัยหรือถูกจ�ากัดการรับรู้

ข้อมลูข่าวสารจากภายนอก ท�าให้ไม่สามารถขอความช่วยเหลอืจากคนภายนอก

ได้ นอกจากนี้ประสบการณ์การอยู่ในครอบครัวที่มีการกระท�ารุนแรง ก็มีผล 

ต่อพฤติกรรมความรุนแรงต่อคู่ของตนเช่นกัน เนื่องจากครอบครัวเป็นแหล่ง 

เรียนรู้และหล่อหลอมพฤติกรรมของเด็ก (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และสุภรต์ 

จรัสสิทธิ์ 2552)

ผลการศึกษาหนึ่งยังพบอีกว่า ผู้หญิงอาศัยอยู่กับคู่ของตนเพียงล�าพัง 

โดยไม่มีญาติใกล้ชิดของฝ่ายหญิงอาศัยอยู ่ด้วย ท�าให้ผู ้ชายแสดงอ�านาจ 

ได้อย่างเต็มที่ (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และสุภรต์ จรัสสิทธิ์ 2552) ซึ่งมี 

ความสอดคล้องกับกรณีของนายโจเซฟ เมื่อพิจารณาจะเห็นว่าคดีนี้เกิดจาก

ความบกพร่องของบทบาทหน้าทีใ่นครอบครวัและบรบิททางสงัคมอย่างชดัเจน  

ความบกพร่องในการท�าหน้าที่ในครอบครัวและการถูกตัดขาดจากสังคม 

รอบข้าง โดยเฉพาะบทบาทของการเป็นพ่อและแม่ การที่ผู้เป็นแม่ไม่ทราบ 

เรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ในบ้านโดยเฉพาะการหายตวัไปอย่างลกึลบัของลกูสาวยาวนาน

ถงึ 24 ปี นบัว่าเป็นเรือ่งทีน่่าแปลกประหลาดมากเนือ่งจากในขณะเกดิเหตอุาศยั

อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน 
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นายอัลเฟร็ด ดูบานอฟสกี พนักงานสถานีบริการน�้ามัน วัย 42 ปี อดีต

ผู้เช่าห้องพักในบ้านนายโจเซฟ กล่าว (ข่าวสดรายวัน, พฤษภาคม 2551) 

พฤติกรรมของนายโจเซฟ ฟริตเซิลนั้น อาจเป็นไปได้ว่าเป็นผลมาจาก

ประสบการณ์ความรุนแรงในวัยเด็ก โดยหนังสือพิมพ์เดอะซันรายงาน ว่านาย

โจเซฟ ฟริตเซิล ได้บอกกับจิตแพทย์ของเขาว่าเขาได้แก้แค้นแม่ของเขาด้วย 

การจับแม่ขังไว้ในห้องใต้หลังคาจนกระทั่งเสียชีวิตมาแล้ว

 “ผมไม่เคยได้รับความรักจากเธอเลย เธอตีผมจนเลือดออกเต็มพื้น  

เธอไม่เคยกอดหรือหอมผมเลยด้วยซ�้า นอกจากนั้นเธอยังด่าผมตลอดเวลาและ

เรียกผมว่าซาตาน เธอบอกว่าที่เธอท้องผม เพราะต้องการพิสูจน์ให้พ่อของผม

เห็นว่าเธอมีลูกได้ แต่จริงๆ แล้วเธอไม่เคยต้องการผมเลย” ฟริตเซิล กล่าว  

(ผู้จัดการออนไลน์, ตุลาคม 2551)

ขณะที่ทั่วโลกก�าลังตื่นตะหนกกับเหตุการณ์ของนายโจเซฟ ได้เกิด

เหตกุารณ์ในลกัษณะเดยีวกนัอกีครัง้ คดนีีไ้ด้ รบัการเปิดเผยเมือ่วนัที ่27 มนีาคม 

2552 จากการจับกุมชายวัย 63 ปีคนหนึ่งในเมืองตูริน ทางตอนเหนือของ

ประเทศอติาล ีฐานกกัขงัและข่มขนืลกูสาวตวัเองนานถงึ 25 ปี และจบักมุลกูชาย

ของชายผู้นี้ฐานข่มขืนลูกสาวทั้ง 4 คนของตัวเอง หลังจากข่าวนี้แพร่ออกไป 

สื่อมวลชนอิตาลีต่างเรียกชายผู้นี้ว่าเป็น โจเซฟ ฟริตเซิล แห่งอิตาลี (คมชัดลึก, 

มีนาคม 2552) 
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การถูกกล่าวขานในลักษณะนี้อาจท�าให้นายโจเซฟ ฟริตเซิล กลายเป็น

ฝันร้ายของมวลมนุษยชาติซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชญากรแห่งปีทีเดียว

คดทีีเ่กดิขึน้นัน้คงไม่ได้แค่ถกูบนัทกึไว้เฉพาะบนหน้าหนงัสอืพมิพ์เท่านัน้ 

แต่ที่ส�าคัญได้ถูกบันทึกลงในจิตใจของผู ้หญิงทุกคนที่กลายเป็น “เหยื่อ”  

ของความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัวซึ่งเขาเหล่านั้นควรจะเป็นบุคคลที่ให้ 

ความรัก ความอบอุ่นและให้ความปลอดภัยมากที่สุด และแม้ว่าเวลาจะผ่านไป

นานแค่ไหนก็ตาม เหตุการณ์เลวร้ายนี้มันก็ยากเกินกว่าที่จะลบเลือนจากจิตใจ 

ได้หมด 
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บทวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศ

ความรุนแรงในครอบครัว

	เรื่อง	“ภัยเงียบจากคนใกล้ตัว”	

พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ 

ส�านักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

 

เพศ	 เป็นเรื่องธรรมชาติพื้นฐานที่มีความล่อแหลม	
ความเสี่ยง	แต่ก็มีแรงดึงดูดท้าทาย	

ล�าพังข่าวสารเรื่องเพศทั่วไปจึงเป็นประเด็นร้อนแรงที่ได้รับความสนใจ

สูงสุดจากประชาชนทั้งหลายเสมออยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่มีท่าที

ลักปิดลักเปิด จะซ่อนเร้นก็ไม่มิดชิด จะเปิดเผยก็กระมิดกระเมี้ยนอึกอัก
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และเมื่อความดึงดูดเช่นนี้ถูกผสมผสานเข้ากับความรุนแรงที่ท�าลาย

ศรัทธาในคุณค่าความผูกพันของสายเลือดระหว่างพ่อลูกด้วยแล้ว...ความ 

น่าสนใจที่ปนเปความตระหนก ความหวาดหวั่น ความพิศวงและความโกรธ

เกลียดจึงกระแทกอารมณ์ผู้รับรู้ให้ต้องติดตามมากขึ้น

ข่าวการข่มขืนลูกจึงเป็นข่าวแรงที่ส่งอิทธิพลต่อประชาชนในวงกว้าง... 

ทั้งชุมชน...ทั้งสังคม...ทั้งประเทศ...ทั้งโลก...

ข่าวการข่มขืนลูกได้รับความสนใจจากประชาชน

แล้ว...ประชาชนได้รับอะไรจากข่าว

นอกเหนอืจากความตระหนก เสยีขวญั เสยีใจ...จากการได้รูเ้รือ่งแปลกๆ 

ที่แปลว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้ปรากฎให้เห็นบ่อยนักแล้ว...ประชาชนผู้รับรู้ข่าว

ได้อะไร....อีกบ้าง

 น่าชื่นชมบุคลากรในแวดวงข่าวที่เพียรสร้างคุณค่าในการเรียนรู้จาก

ปัญหาให้เป็นประโยชน์มากขึน้ สือ่พยายามแกะรอยสภาพชวีติของผูก่้อเหตแุละ

เหยื่อ ผนวกกับการเติมเต็มมุมมองจากนักวิชาการ เพื่อสะท้อนให้ประชาชน

เรียนรู้ว่า ปัญหาเช่นนี้มีตัวตนและเกิดขึ้นอย่างซ่อนเร้นในซอกหลืบของสังคม

ความตระหนกต่อปัญหานี้สามารถน�าไปสู่การป้องปรามและช่วยเหลือ

ในกลุ่มเสี่ยงที่นักวิชาการได้ให้ข้อมูลไว้ เช่น ผู้ยากไร้ ผู้มีปัญหาการยับยั้งชั่งใจ

อันเนื่องมาจากการขาดแคลน การโดดเดี่ยวเชิงสังคม หรือการใช้สารเสพติด 

ฯลฯ
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ข่าวนี้จึงมีผลให้สังคมตระหนักและเริ่มจับตาเฝ้าระวังผู้สุ่มเสี่ยงต่อการ

เป็นเหยือ่และผูก้ระท�า กลุม่ผูเ้สพตดิ ผูย้ากไร้ หรอืชมุชนแออดัคงเป็นเป้าหมาย

การเฝ้าระวังที่เข้มข้นขึ้น มีการป้องกันสอดส่องใกล้ชิดขึ้น

แต่..นัน่ยงัไม่เพยีงพอส�าหรบัสิง่ทีส่งัคมควรจะเรยีนรูไ้ด้ จากการสญูเสยี

รุนแรงครั้งนี้

หากพิจารณาในสื่อที่ติดตามในรายละเอียดมากขึ้นและใคร่ครวญ 

เพิ่มเติม จะเห็นได้ว่าข้อมูลพื้นๆ ที่สื่อและนักวิชาการอ้างอิงถึงกลับมิใช่มูลเหตุ

ของข่าวแปลกชิ้นนี้แต่ประการใด 

การวิเคราะห์ปัญหาให้ตรงจุด น่าจะเป็นคุณค่าเพิ่มเติมที่สังคมพึงจะ 

ได้รับ

โดยเฉพาะในสองประเด็นที่กล่าวในเนื้อข่าวนี้

“....เกิดอะไรในสังคมยุคปัจจุบัน...” 

“....คดีดังกล่าวส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาตัว

รอดจากวกิฤตต่างๆ ทีม่ารมุเร้าเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกจิ........” 

เพราะในความเป็นจริง ปัญหาการข่มขืนลูก หรือการมีสัมพันธ์ทางเพศ

ในสายเลือดเดียวกัน (incest) ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดในยุค “ปัจจุบัน” ทว่า 

ได้ปรากฎตัวมายาวนานในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ 

ส่วนการมุ่งเน้นว่านี่คือปัญหาวิกฤตจากการปรับตัวก็จะไม่สามารถ

อธิบายความจริงที่นายโจเซฟ ฟริตเซิลได้ก่อเหตุเลยแม้เพียงน้อยนิด
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นายโจเซฟและผู ้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศกับบุคคลในครอบครัว  

หลายคนในประวัติศาสตร์ไม่ใช่คนจน ไม่ใช่คนไร้การศึกษา

บางคนเป็นผู้มีเกียรติ เป็นที่นับหน้าถือตาด้วยซ�้าไป

ข้อมูลหลายแหล่ง รวมทั้งส�านักข่าว CNN ได้ระบุว่า นายโจเซฟนั้น 

มีชีวิตห่างไกลการดิ้นรนเอาตัวรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจหรืออื่นๆ อย่างยิ่ง เขา

เป็นผู้มีการศึกษา มีอาชีพวิศวกรที่หลายคนใฝ่ฝัน เขามีฐานะมั่นคงเพียงพอที่

จะมาท่องเที่ยว ในประเทศไทยได้ถึงสองครั้ง และยังเป็นเจ้าของบ้านที่มีชั้น

ใต้ดินปกปิดมิดชิด และเขาได้ใช้ความสามารถพิเศษต่อเติมบ้าน ที่มีอยู่นั้นให้

ซุกซ่อนเหยื่อไว้ภายใต้ห้องนั่งเล่นที่ก�าลังต้อนรับแขกเหรื่ออย่างอบอุ่นได้

สภาพชีวิตของเขาและผู้ก่อเหตุ อีกหลายรายไม่สามารถใช้ค�าอธิบาย

ดาษดื่นเรื่องความจน ความทุกข์ยากขาดแคลน ห่างไกลและภัยสารเสพติดที่ 

นักวิชาการนิยมบอกกล่าวราวแผ่นเสียงตกร่องได้

เพราะนี่คืออีกหนึ่งความผิดและความแปลกที่ถูกจัดเป็นการเจ็บป่วย 

ทางจิตใจ
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หากสังคมยังมุ ่งเน้นเฉพาะประเด็นสาเหตุทางเศรษฐกิจและวิกฤต 

ชีวิต เราอาจเผลอมองข้ามการเจ็บป่วยทางจิตใจซึ่งสามารถท�าลายสังคมได้ 

อย่างรุนแรง 

สังคมต้องได้รับข้อมูลเรื่องการเจ็บป่วยเช่นนี้เพื่อการป้องปรามปัญหา

เช่นกัน

เพราะปัญหานี้ เกิดได้ในทุกเศรษฐานะ ทุกระดับการศึกษา ทุกซอก 

ทุกมุม

การเพิม่ความเข้าใจนี ้จะช่วยให้เกดิการเข้าถงึการรกัษาและการควบคมุ

ได้กว้างขวางครบถ้วนขึ้น ปกป้องเหยื่อได้รวดเร็วขึ้นและลดการสูญเสียรุนแรง

ลงได้

นี่จึงเป็นอีกเรื่องราวที่สังคมต้องรู้
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13.	ไมเคิล	แจ๊กสัน	

“เกิดช็อคโลก	ตายช็อคโลก”

ราชาเพลงป๊อปไมเคิล	แจ๊กสัน	ช็อควงการเพลงด้วย
ความโด่งดังเพียงวัย	11	ขวบ	และช็อควงการเพลง

อีกครั้งด้วยการจากไปในวัย	50	ปี
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วิเคราะห์ข่าวต่างประเทศ	

“ไมเคิล	แจ๊กสัน	อัจฉริยะหัวใจเด็ก”

  อมรากุล อินโอชานนท์ 

นักจิตวิทยา ส�านักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

ความโดดเด่นเชิงทักษะด้านใดด้านหนึ่งของคนเรา
ส่วนใหญ่เกิดจากโอกาสเรียนรู ้และสั่งสมความ

เชีย่วชาญจากชวีติในวยัเดก็	ซึง่เป็นรากฐานส�าคญัในการ
พฒันาพรแสวงและช่วยส่งเสรมิพรสวรรค์ให้เปล่งประกาย
เจิดจรัส
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ผลงาน.......สร้างความดัง

ดนตรีนับเป็น “สินค้า” ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลงาน 

ที่ผสมผสานการใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา เพื่อสร้างเนื้อร้อง ท�านองที่ 

โดดเด่น (และหมายรวมไปถึงท่าเต้นด้วย) ยิ่งมีความเป็นเอกลักษณ์มากเท่าไร 

ก็ยิ่งได้รับความนิยมมากเป็นหลายเท่า จึงไม่น่าแปลกที่ประเทศญี่ปุ่นจะหันมา

ส่งออกดนตรีป๊อปมากขึ้น แทนที่จะส่งออกเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และ

รถยนต์อย่างสมัยก่อน ประเทศเกาหลีเองก็ใช่ย่อย เรียกว่าส่งออกทั้งนักร้อง 

รูปหล่อ วงดนตรีและดาราภาพยนตร์กันทีเดียว ซึ่งก็ไม่ผิดหวัง เพราะสามารถ

กระตุ้นความคลั่งไคล้จากหนุ่มสาวชาวไทยได้เกรียวกราว 

ที่เป็นเช่นนี้เพราะในยุคปัจจุบัน จัดเป็น “ยุคมโนทัศน์” คือเน้นผลิตผล

ทีส่ร้างสรรค์ และให้คณุค่าทางจติใจ คงจ�ากนัได้ว่าก่อนหน้านีเ้ป็นยคุโลกานวุตัร 

แรงงานที่มีค่าคือคนที่มีข้อมูลข่าวสารอยู่ในมือมากกว่าใครๆ หรือครอบครอง

ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เน้นการใช้สมองซีกซ้ายที่ต้องวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นหลัก 

แต่ทุกวันนี้ความส�าคัญหมุนกลับมาอยู่กับผลิตผลที่สร้างสรรค์ แตะหัวใจ 

และเข้าถงึจติใจ (high concept - high touch) ซึง่ส่วนใหญ่ค่อนข้างแสดงออก

ในเชิงนามธรรม เช่น ศิลปะ ดนตรี ศาสตร์ในการเข้าถึงใจผู้อื่น ประการหลัง 

นีเ่หน็ได้จากวทิยาลยัแพทยศาสตร์เจฟเฟอร์สนั รฐัฟิลาเดลเฟีย มุง่เน้นการผลติ

แพทย์ที่นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพแล้ว ยังต้องมีศักยภาพในการ

เข้าใจผู้อื่นอีกด้วย เรียกว่าหมอมากฝีมือยังไม่เจ๋งพอ ต้องเป็นหมอที่สามารถ 

เข้าถึงใจคนไข้ ญาติคนไข้ได้จึงนับว่าเหนือชั้น ถึงขั้นถูก “แย่งตัว” 
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อาจกล่าวได้ว่า ไมเคลิดงัเพราะเพลงและท่าเต้นของเขากลายเป็นสนิค้า

ฮิตติดอันดับขายดี เป็นที่คลั่งไคล้ของแฟนเพลงทั่วโลก เนื่องจากเป็นผลผลิต 

ที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ จับใจและถึงใจแฟนเพลงนั่นเอง

กว่าจะมาเป็น	“ราชาเพลงป๊อป”	

หลายคนอาจจะมองว่าไมเคลิ แจ๊กสนัโด่งดงัเรว็ แค่วยัเพยีง ๑๑ ปีกม็ชีือ่

ระบอืวงการเพลงแล้วแต่อย่าลมืว่าไมเคลิได้รบัการฝึกวทิยายทุธ์ด้านดนตรอีย่าง

เข้มงวดกวดขนัมาตัง้แต่อาย ุ๕ ขวบ และการถอืก�าเนดิมาในครอบครวันกัดนตรี

กท็�าให้เขาพร้อมทีจ่ะซมึซบัสิง่แวดล้อมทีอ่ยูร่อบตวั ซึง่ท�าให้เรยีนรูท้กัษะด้านนี้

ได้ไวมีโอกาสสั่งสมความรู้ด้านเสียงเพลง การร้องและเต้นมากกว่าเด็กอื่นๆ 

ความโดดเด่นเชิงทักษะด้านใดด้านหนึ่งของคนเราส่วนใหญ่เกิดจาก

โอกาสเรยีนรูแ้ละสัง่สมความเชีย่วชาญจากชวีติในวยัเดก็ ซึง่เป็นรากฐานส�าคญั

ในการพัฒนาพรแสวงและช่วยส่งเสริมพรสวรรค์ให้เปล่งประกายเจิดจรัส 

ลองศึกษาชีวิตศิลปินดังระดับโลก หลายท่านเป็น “ลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้น”  

ปิกาสโซ่มีพ่อที่เป็นนักวาดภาพเหมือน พ่อของโมสาร์ทเป็นครูสอนดนตรี และ

แต่ละคนต้องอาศยัการฝึกปรอืฝีมอืนบัพนันบัหมืน่ครัง้ ปิกาสโซ่วาดภาพเหมอืน

เป็นพันๆ ภาพกว่าจะคิดริเริ่มวาดภาพแบบเรขาคณิตแบบที่ไม่มีใครท�ามาก่อน

ได้คมกริบบาดอารมณ์ มีการก�าหนดประเด็นเรื่องของภาพวาดอย่างมีทิศทาง 

ช่วงชวีติของปิกาสโซ่ เขาศกึษาเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง เช่นเดยีวกนัชวีติของไมเคลิ 

แจ๊กสันก็ทุ่มเทให้การฝึกซ้อมอย่างยาวนานเอาจริงเอาจัง 
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ที่มา: www.bloggang.com

ดังนั้น ความมุ่งมั่นพยายามการฝึกฝนทักษะและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ต่างหากคือปัจจัยในการสร้างอัจฉริยะ ถ้ามองจากมุมนี้ เราจะเห็นภาพไมเคิล 

แจ๊กสนัทีเ่ตม็ไปด้วยพลงัแห่งความมุง่มัน่พยายาม มแีรงขบัภายในทีมุ่ง่ไปสูค่วาม

ส�าเร็จ AQ(Adversity Quotient) มีวินัยและรับผิดชอบต่องาน ซึ่งเป็น

คุณลักษณะที่พบเห็นได้บ่อยในบรรดาบุคคลที่ชีวิตก้าวไปสู่จุดสูงสุดและกลาย

เป็นบุคคลสาธารณะที่สังคมให้ความส�าคัญ 
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หัวใจวัยเด็ก

ส�าหรับชีวิตวัยเด็กที่ต้องทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมดนตรีจนไม่มีเวลา

ส�าหรบัการเล่นเฉกเช่นเดก็ทัว่ๆ ไป ท�าให้วเิคราะห์ได้ว่า ไมเคลิ แจ๊กสนั พยายาม

เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในวัยเด็กด้วยการสร้างเนเวอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเสมือน

อาณาจกัรชวนฝันในเทพนยิายทีป่ลกุเร้าความเป็นเดก็ให้ออกมาโลดแล่นราวกบั

มีมนต์ขลัง แต่การถูกกีดกันออกจากการเล่นอย่างอิสระจะท�าให้เด็กเกิด 

ความเจ็บปวดทางอารมณ์ได้ โดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่ยังเด็ก 

มักจะรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยกจากเพื่อนๆ วัยเดียวกัน บางคนจมจ่อมอยู่กับ

ตัวเองและน�าไปสู่การมีปัญหาทางกายและอารมณ์ได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อมองย้อนไปยังหน้าประวัติศาสตร์ของอัจฉริยะระดับ

โลกคนอื่นๆ อย่างเช่น ไอน์สไตน์ มีข้อมูลระบุว่าเขาเป็นคนมีอารมณ์ขันและ 

มีความเป็นเด็ก และใช้จินตนาการเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาค�าตอบต่างๆ 

จนสามารถค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพอันลือลั่น ซึ่งจินตนาการนี้แหละคือ

คุณลักษณะส�าคัญที่เด็กๆ มีติดตัว อัจฉริยะอย่างลีโอนาโด ดาวินชีก็ถูกระบุว่า

เป็นคนที่ “มีความกระตือรือร้นเหมือนเด็กๆ อยู่ตลอดชีวิต” บางที ความเป็น

เด็กในตัวไมเคิล อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เขามีจินตนาการอันบรรเจิด และน�า

ไปสูก่ารผลติผลงานทีโ่ดดเด่นกเ็ป็นได้ ในขณะเดยีวกนัความเจบ็ปวดทางอารมณ์

ที่ฝังอยู่ลึกๆ ก็ย่อมมีผลกระทบต่อชีวิตของไมเคิล แจ๊กสันเช่นกัน 
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ไมเคิล	แจ๊กสัน	ผู้จุดความรู้สึกร่วมของมวลชน

เสน่ห์ของไมเคิลอยู่ที่น�้าเสียง ท่าเต้นที่เร้าใจ ความสามารถในการ 

แต่งเพลง รวมไปถึงการใช้ชีวิตบางส่วนที่ดูลึกลับกระตุ้นความอยากรู้ของผู้คน 

สิ่งเหล่านี้สามารถดึงดูดให้ผู้คนเกิดความสนใจ และเกิดอารมณ์ร่วมได้ง่ายเสียง

เพลง “We are the World” ที่ไมเคิลแต่งร่วมกับ Lionel Richie และรวม

ศิลปินดังๆ หลายคนมาร่วมร้องเพลงเพื่อหาเงินสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ประสบทุพภิกภัยในแอฟริกา อาจท�าให้หลายคนรู้สึกตื้นตันมาแล้ว เพลงและ

ท่าเต้นในอัลบั้ม Thriller กระพือความตื่นตาตื่นใจจนอัลคาซ่าที่พัทยาน�าไป

แสดงหลายรอบเป็นทีช่ืน่ชอบของคนด ูท่าเต้นแบบมนูวอคเกอร์กลายเป็นท่าที่

มีการลอกเลียนแบบอย่างกว้างขวาง ผลงานของไมเคิลเป็นผลงานที่มีลักษณะ 

แตะหวัใจและเข้าถงึจติใจ เมือ่สร้างผลงานทีถ่กูใจแฟนเพลงซ�า้ๆ กย็ิง่เพิม่ความ

ประทับใจ ตามมาด้วยความรู้สึกคลั่งไคล้ในตัวศิลปิน อยากติดตามข่าวคราว 

อยากเลียนแบบและเมื่อมีความรู ้สึกคลั่งไคล้ก็ย่อมเกิดอารมณ์ร่วมได้ง่าย  

โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกับคนหมู่มากที่เป็นแฟนเพลงเหมือนกัน ชื่นชอบศิลปิน

คนเดียวกัน ก็จะเกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ท�าให้เกิดอารมณ์ร่วมของ

มวลชนขึ้น 

ในเวทีคอนเสิร์ตจึงมีการร่วมแสดงพฤติกรรมเหมือนๆ กัน เช่น กรีดร้อง 

โยกตัวตามจังหวะเพลงหรือแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นไปอย่างอัตโนมัติ 

เหมือนพฤติกรรมในกลุ่มม็อบ 
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และการที่ศิลปินในดวงใจเสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน ก่อนวัยอันควร  

จะท�าให้เกิดความรู้สึก “ช็อค” “ไม่อยากเชื่อ” “เป็นไปได้อย่างไร” เกิดความ

เสียดายที่ต ่อแต่นี้ไปจะไม่มีโอกาสได้เห็นผลงานใหม่ๆ ของเขาอีกแล้ว  

จึงไม่แปลก ที่ผู้คนต่างพากันเสพข่าวการเสียชีวิตของไมเคิล แจ๊กสัน จนแทบ

จะไม่สนใจข่าวอื่น เพราะความอยากรู้ในรายละเอียด อยากให้มีการตอกย�้า 

เพื่อลบความรู้สกึขดัแย้งในใจถึงการตายก่อนวัยอันควรและยิ่งมคีนอยากรู้มาก 

นักข่าวก็ต้องแสวงหาข่าวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งก็เป็นเรื่อง

ธรรมดาอีกเช่นกันแต่ความอยากรู้และความสนใจของบุคคลจะน้อยลง เรื่อยๆ 

ตามกาลเวลา 

เมื่อนั้นก็จะเหลือเพียงรอยอดีตที่อาจแวะเวียนมาให้เห็นปีละครั้ง  

เพื่อระลึกถึงคนดังในดวงใจที่จากไป
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ระเบียบวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล	

ขั้นตอนการพัฒนาแบบสอบถาม	

และการจัดอันดับข่าว
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การรวบรวมข่าว

เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นจริงระหว่างเดือน สิงหาคม 

2551-มิถุนายน 2552 ที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ตามหน้าหนังสือพิมพ์

และเวปไซต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกสุข  

หรือทุกข์ โดยข่าวในประเทศ แบ่งออกเป็น 7 หมวดหมู่ ประกอบด้วยข่าว  

ด้านเศรษฐกิจ การเมือง กีฬา สิ่งแวดล้อม สังคม การศึกษา สุขภาพ และผ่าน

การพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อน�าประเด็นข่าวในแต่ละหมวดหมู่ที่มีความ 

น่าสนใจมาปรับใช้เป็นแนวค�าถามและท�าการติดตามข่าวสารนั้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ของข่าวนั้นๆ 

เกณฑ์การคัดเลือกข่าวเพื่อสร้างแบบสอบถาม

คัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญโดยมีเงื่อนไขการพิจารณาข่าวต่างๆ ดังนี้

1. เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม 2551 

– มิถุนายน 2552 

2. มีผลกระทบต่อความรู้สึกสุข ทุกข์ของประชาชนในวงกว้าง

3. เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือไม่เคยเกิดขึ้นเลย

4. การคัดเลือกข่าวต่างประเทศนั้นเป็นจะเป็นการเก็บรวมรวมข่าว 

ที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยโดยศึกษาจากกระแสความบ่อยในการ 

น�าเสนอผ่านสื่อ 
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การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการส�ารวจ

  การพัฒนาแบบสอบถามนั้นได้ท�าการออกแบบและท�าการทดสอบ

แบบสอบถาม(pretest)จากประชาชนทัว่ไป โดยแบบสอบถามทีน่�าไป pretest 

ครั้งแรก เป็นแบบสอบถามค�าถามเปิด ซึ่งถามถึงข่าวที่ท�าให้ทุกข์ และสุข  

ผลของการใช้ค�าถามเปิดเช่นนี ้ไม่น่าพอใจนกั เนือ่งจากผูต้อบค�าถาม ไม่สามารถ

ตอบได้มากนัก

ดงันัน้จงึได้ปรบัปรงุแบบสอบถามเป็นค�าถามปิด ซึง่แบ่งข่าวเป็นหมวดๆ 

และมีหัวข้อข่าวให้อ่าน โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้คัดเลือกข่าว หลังจากนั้นนักวิจัย

จึงน�าไปทดสอบแบบสอบถามเป็นครั้งที่สอง 

ขั้นตอนต่อมาคือ น�าข่าวที่ได้รับการตอบด้านความสุขและทุกข์จาก 

การทดสอบมาปรับปรุงพร้อมทั้งท�าการปรับแนวค�าถามให้มีความชัดเจน 

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ให้มากยิ่งขึ้น จากนั้นส่ง

ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและปรับแก้ไขเพื่อพัฒนาเป็นแบบสอบถามที่ใช้ได้จริง

แบบสอบถามที่ใช้เป็นฉบับจริงประกอบด้วย 7 หมวดดังที่กล่าวมาแล้ว

ในหัวข้อ การเก็บรวบรวมข่าว และทุกข่าวจะมีค�าถามว่า “ท่านคิดว่า

สถานการณ์ข่าวต่อไปนีส่้งผลต่อความรูส้กึสขุ ทกุข์ของท่านหรอืไม่” และก�าหนด

ค�าตอบส�าหรับผู้ตอบสัมภาษณ์เพียง 3 ค�าตอบ คือ สุข ทุกข์ และเฉยๆ โดย 

ผู้ตอบสัมภาษณ์จะเลือกตอบเพียง 1 ค�าตอบต่อสถานการณ์ข่าวที่ก�าหนด
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ลักษณะแบบสอบถาม

• ตอบด้วยตนเอง

องค์ประกอบแบบสอบถาม

ข่าวในประเทศ

• ความรูส้กึทีท่�าให้เกดิความรูส้กึสขุ ทกุข์หรอืไม่มผีลกระทบใดๆ กบัข่าว

ในประเทศด้านเศรษฐกิจ การเมือง กีฬา สิ่งแวดล้อม สังคม การศึกษาและ

สุขภาพ

• ข่าวอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบความรู้สึกนอกเหนือจากที่ก�าหนดให้ทั้งข่าว 

ที่ท�าให้เกิดความสุขและความทุกข์ (ค�าถามปลายเปิด)

ข่าวต่างประเทศ

• ข่าวต่างประเทศทีม่ผีลกระทบความต่อรูส้กึของคนไทย โดยเลอืกเพยีง 

3 สถานการณ์ข่าวที่กระทบความรู้สึกมากที่สุด

• ข่าวอื่นๆ ซึ่งเป็นค�าถามปลายเปิดโดยท�าการระบุข่าวที่ท�าให้เกิด 

ความสุขหรือข่าวที่ท�าให้เกิดความทุกข์นอกเหนือจากข่าวที่ก�าหนดให้ (ค�าถาม

ปลายเปิด)
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

ประชาชนที่มารับบริการที่ว่าการอ�าเภอและส�านักงานเขตเทศบาลที่

มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ทั้งสิ้นจ�านวน 

302 ราย โดยแยกเป็นรายจังหวัดดังนี้ กรุงเทพฯจ�านวน 100 ราย กาญจนบุรี 

จ�านวน 51 ราย ล�าพูนจ�านวน 51 ราย นครราชสีมาจ�านวน 50 ราย และชุมพร

จ�านวน 50 ราย

พื้นที่ศึกษา

ท�าการสุ่มเลือกจังหวัดตามรายภาคเพื่อใช้เป็นตัวแทนของภาคต่างๆ  

โดยแบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 5 ภาค และแบ่งลักษณะพื้นที่ออกเป็น  

เขตเมืองและเขตชนบท ดังนี้

กรุงเทพมหานคร

 ส�านักงานเขตราชเทวี 

ส�านักงานเขตทวีวัฒนา 

ภาคเหนือ

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองล�าพูน 

ส�านักงานเทศบาลเมืองล�าพูน

ที่ว่าการอ�าเภอแม่ทา อ�าเภอแม่ทา จังหวัดล�าพูน
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ภาคกลาง

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองกาญจนบุรี 

ส�านักงานเทศบาลเมืองเมืองกาญจนบุรี

ที่ว่าการอ�าเภอไทรโยค อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ว่าการอ�าเภอปากช่อง อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ภาคใต้

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองชุมพร อ�าเภอเมือง จังหวัดชุมพร
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‘ขุนคลัง’ เตรียมทบทวน แผน’ 5 มาตรการ 6 เดือน’ ‘ระยะสั้น’ ไม่จ�าเป็นแล้ว  

มุ่งระยะกลาง-ระยะยาว. ไทยอินไซเดอร์. วันพุธ 9 กันยายน 2552. http://

www.thaiinsider.info/2009news/the-news/economy/3845--56-- 

สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552.

เงนิเฟ้อเฉลีย่ทัง้ปีตดิลบ 5 มาตรการ 6 เดอืน...ตวัแปรส�าคญั. ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์. 

2552. 

http://www.manager.co.th/MutualFund/ViewNews.aspx?NewsID= 

9520000075081 สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552.
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จากหลินฮุ่ยถึงหลินปิง	สันถวไมตรีแห่งความสุข	

ของคนไทย

แห่ดแูพนด้าน้อยยอดทะลสุามหมืน่. ข่าวสด. 8 มถินุายน2552.http://www.jerder.

net/news/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%94%

E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%94

%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%A

D%E0%B8%A2.html. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552

การท่องเทีย่วคกึคกักระแสฟีเวอร์แพนด้าน้อย. เดลนิวิส์. 24 กรกฎาคม 2552. http://

www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&c

ategoryId=420&contentID=9916. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 

ทบทวนสัญญาให้แพนด้าอยู่ได้อีกหลายปี. คมชัดลึก. 16 มิถุนายน 2552 http://

www.komchadluek.net/detail/20090616/17309/ทบทวนสัญญา 

ให้แพนด้าอยู่ได้อีกหลายปี.html#. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 

แพนด้าน้อย “ห-ูตา-ขา” เริม่ด�า-หลนิฮุย่มอืใหม่ท�าลกูหล่นพืน้. ข่าวสด. 31 พฤษภาคม 

2552. http://webboard.yenta4.com/topic/316858. สืบค้นเมื่อวันที่ 

17 กันยายน 2552

หลินฮุ ่ยแม่หมีแห่งปี. ผู ้จัดการออนไลน์. 10 สิงหาคม 2552. http://www. 

manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9520000090705. 

สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2552 

ได้ 4 ชื่อแพนด้าน้อย หญิหญิง ไทจีน หลินปิง ขวัญไทย. คมชัดลึก. 15 มิถุนายน 

2552. http://www.komchadluek.net/detail/20090615/17092/ 

ได้4ชื่อแพนด้าน้อยหญิงหญิง-ไทจีน-หลินปิง-ขวัญไทย.html. สืบค้นเมื่อ 

วันที่ 22 กันยายน 2552
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แพนด้าน้อยชื่อหลินปิง. โพสต์ทูเดย์ 11 สิงหาคม 52. http://www.posttoday.

com/breakingnews.php?id=61191. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552

น�้าท่วมซ�้าประชาชนเครียดซ้อน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. 2552. สรุปสถานการณ์

สาธารณภัยประจ�าเดือนมิถุนายน – กันยายน 2552. กลุ่มงานวิเคราะห์และ

ประเมนิสถานการณ์ ศนูย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภยั. สบืค้นจาก http://

www.disaster.go.th/dpm/index.php?option=com_weblinks&catid 

=190&Itemid=330 

คลังข้อมูลสภาพน�้าของประเทศไทย. บันทึกเหตุการณ์น�้าท่วมปี 2552. สืบค้นจาก 

http://www.thaiwater.net.

คนไทยเครยีดจากน�า้ท่วมเพิม่ 40% เลง็ส่งนกัจติวทิยาลงพืน้ที ่18 จว. 2552. ผูจ้ดัการ

ออนไลน์. (4 ตุลาคม).

อินทิรา ปัทมินทร. มปป. สไลด์ประกอบค�าบรรยายเรื่อง “ผลกระทบทางจิตใจจาก

ภัยพิบัติ”. ส�านักสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

เศรษฐกิจไทยตกต�า่	คนไทยฝ่าวิกฤติความเครียด

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ. 2552. “สรุปผลเบื้องต้น การส�ารวจสุขภาพจิตคนไทย  

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2552”. 

“ส�านักสุขภาพจิตเผยกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตายสูง”. 2552. ไทยรัฐ, 27 กันยายน.
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“EQ เสื้อเกราะคุ้มกันอาการป่วยทางจิต” 2552. ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์ 

สืบค้นจาก

http://www.gotomanager.com/news/dailynews.aspx?menu=news

กรมประชาสมัพนัธ์. 2552. “รายงานพเิศษ: สสช. ส�ารวจพบ 1 ใน 5 คนไทยมปัีญหา

สุขภาพจิต แต่ศาสนาและครอบครัวช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น.

“สศช.ชีปี้ 52 พษิเศรษฐกจิท�าคนเตะฝุน่พุง่ 1.3 ล้านคน”. คมชดัลกึ, 9 มนีาคม. 2552

อยู่อย่างไร	ให้ปลอดภัยจากโรคร้ายพันธุ์ใหม	่

องค์การอนามัยโลก. 2552. รายงานสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ H1N1. สืบค้น

จาก www.who.int/csr/disease/swinefluส�านักระบาดวิทยา กระทรวง
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ส�านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข. สรุปสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อชิคุนกุนยา. 

http://203.157.15.4/chikun/

ศวภอ. พบสื่อครั้งที่ 2 โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ�้า กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ. สืบค้น

จาก http://www.most.go.th/portal/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=261&Itemid=54

วิกฤตการเงิน	วิกฤตเศรษฐกิจ	สหรัฐ	

ส�านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ). 2552. ครบรอบ 1 ปีเลห์แมน บราเธอร์สล้มละลาย  

บทเรียนราคาแพงและแผนล้อมคอกของสหรัฐ. http://www.ryt9.com 

สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552
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บุญเกิด สุทวีทรัพย์. 2551. วิกฤตการณ์ แฮมเบอร์เกอร์. คอลัมน์ ปริทรรศน์โลก.  

มติชน วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2551. http://news.sanook.com/
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วีรพงษ์ รามางกูร. 2551. วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์. คอลัมน์ คนเดินตรอก. 

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ปีที่ 32 ฉบับที่ 4056.

เอื้อมพร พิชัยสนิธ. 2552. นโยบายการคลังไทยในยุควิกฤตแฮมเบอร์เกอร์. คอลัมน์ 

เศรษฐ’ ธรรมศาสตร์ ตลาดวชิา. หนงัสอืพมิพ์ประชาชาตธิรุกจิ ฉบบัวนัที ่23 

มีนาคม พ.ศ. 2552

ประชาชาตธิรุกจิ. 2551. “SMEs ไทย” ปรบัตวัรบัวกิฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์. http://

www.bsnnews.com สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552

วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์กระทบธุรกิจของเล่นไทย ‘แปลนทอยส์’ ลดก�าลังการผลิต  

ยันไม่มีการเลิกจ้าง. 2551. http://www.oknation.net สืบค้นเมื่อวันที่  

5 พฤศจิกายน 2552

Viscusi, Stephen. 2009. Unemployment Numbers Worsen; Next Year’s 

Numbers Will Be Even Worse. The Huffington Post, November 

7, 2009. http://www.huffingtonpost.com สบืค้นเมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 

2552.

Basiouny, Angie. 2009. More people turn to state to fill basic need: food. 

The news Journal, November 2, 2009. http://www.delawareon-

line.com สืบค้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552
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ความรุนแรงในครอบครัว	“ภัยเงียบ”	จากคนใกล้ตัว	

กรณีศึกษาจากคดีช๊อคโลก

“คดสีะท้านโลกเฒ่าออสเตเรยีขึน้ศาล สารภาพข่มขนืลกู”. ไทยรฐั 16 มนีาคม 2552

อภิชาติ จ�ารัสฤทธิรงค์และปัญญาชูเลิศ. กรณีการเฝ้าระวัง บทบาทหน้าที่ของ

ครอบครัวไทยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านทางสังคมและประชากร. ใน 

“ครอบครัวไทย” ในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านทางสังคมและประชากร 

ประชากรและสงัคม 2552. ชาย โพธสิติา และสชุาดา ทวสีทิธิ.์ บรรณาธกิาร. 

(นครปฐม:ส�านักพิมพ์ประชากรและสังคม, 2552).

อุมาภรณ์ ภัทรวานิชและภูวไนย พุ่มไทรทอง.สัมพันธภาพครอบครัว: อะไรคือปัจจัย

ที่เกี่ยวข้อง. ประชากรและสังคม. ใน “ครอบครัวไทย” ในสถานการณ์ 

เปลี่ยนผ่านทางสังคมและประชากร ประชากรและสังคม 2552. ชาย  

โพธิสิตา และสุชาดา ทวีสิทธิ์. บรรณาธิการ. (นครปฐม:ส�านักพิมพ์ประชากร

และสังคม, 2552).

ชื่นฤทัย กาญจนจิตรา, สุภรต์ จรัสสิทธิ์. ครอบครัวกับความรุนแรงในชีวิตคู ่.  

ใน “ครอบครัวไทย” ในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านทางสังคมและประชากร 

ประชากรและสังคม 2552. ชาย โพธิสิตาและสุชาดา ทวีสิทธิ์. บรรณาธิการ.

(นครปฐม: ส�านักพิมพ์ประชากรและสังคม, 2552) 

 “ผ่าคดีสุสานคนเป็น” “พ่อโฉดออสเตรีย ขังลูกห้องใต้ดิน ข่มขืน-นาน 24 

ปี” ข่าวสดรายวัน. (วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6365)

“ชั่วเกินบรรยายปีศาจใต้ดินรับขังแม่แท้ๆ จนตายมาแล้ว”. ผู้จัดการออนไลน์, (31 

ตุลาคม พ.ศ.2551)
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ไมเคิล	แจ๊กสัน	เกิดช๊อคโลก	ตายช๊อคโลก

วัดระดับความดัง ‘ไมเคิล แจ๊คสัน’ ศิลปินที่สุดแห่งยุค’80. 2009. มติชนสุดสัปดาห์ 

ฉบับประจ�าวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2552 ปีที่ 29 ฉบับที่ 1507: หน้า 102.

ไมเคิล แจ๊คสัน อัจฉริยะผู้กลืนกินตัวเอง. 2009. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจ�า

วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2552 ปีที่ 29 ฉบับที่ 1507: หน้า 102-103.

ความเป็น ‘พ่อ’ ของ ‘ไมเคิล แจ๊คสัน’. 2009. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจ�า

วันที่ 10-16 กรกฎาคม 2552 ปีที่ 29 ฉบับที่ 1508: หน้า 102-103.

วิกิพีเดีย. ไมเคิล แจ็กสัน. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%

E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%

B8%A5_%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%

81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99 สืบค้นเมื่อวันที่ 8 

พฤศจิกายน 2552
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1. นพ.อภิชัย มงคล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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2. นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 รองประธานกรรมการ

3. พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต  

ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ  

กรรมการ
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ผศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์  ผู้อ�านวยการโครงการ

2. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จ�ารัสฤทธิรงค์ นักวิจัยโครงการ

3. อ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์   นักวิจัยโครงการ

4. คุณปัญญา ชูเลิศ   ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ

5. คุณภูวไนย พุ่มไทรทอง  ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ

6. คุณเรวดี สุวรรณนพเก้า   ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ
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แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย

1. นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล  ผู้จัดการแผนงานฯ 

2. คุณเอกอนงค์ สีตลาภินันท์  เจ้าหน้าที่

3. คุณภณิดา ชนวิทยาสิทธิกุล  เจ้าหน้าที่

4. คุณดัชนี อวมสนอง  เจ้าหน้าที่






