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เปิดปก

โลกในอุ ้งหัตถา
		
		
		
		

ศิวกานท์ ปทุมสูติ

บางรู้สึกลึกล�้ำถามเธอว่า
“วันละกี่เวลารู้ตัวไหม
กี่ก้มจิ้มพิมพ์โพสต์กดเลิฟไลก์
กี่ปัดเลื่อนเลือนไปในเปลี่ยวร้าง”

บางค�ำตอบปลอบตนว่าเปิดประตู
ขณะรู้สึก ลึกล�้ำยังอ�ำพราง		
แท้เธอมิได้เทียวเก็บเกี่ยวรุ้ง
เพียงอุทกหลากทุ่งแตกคุ้งแคว
ปลื้มไปกับภาพพร่ามายาย้อม
คลิกส�ำรวจยอดวิวปริมาณ		

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่โลกว้าง
บางอย่างบางสิ่ง ที่จริงแท้
เพื่อฉางยุ้งจิตวิญญาณกาลกระแส
ส�ำแดงแค่เปล่าไร้ในรางธาร
อันฉาบฉวยอวยออมว่าหอมหวาน
ก่อนถูกกาลเวลาลบละลาย

บางแปลบเจ็บเพียงเหน็บพร้าน�ำ้ ตาพร่าง
ผรุสวาทสาดซัดราวกรวดทราย
แท้ค�ำตอบที่เธอ-ตอบเธอแท้
ลอยร่อนกับออนไลน์ไปวันวัน

บางฟากข้างถางทิ่มปิ้มใจสลาย
คั่วอัคคีรี่ร้ายเข้าโรมรัน
แค่ไลก์แชร์ชีวิตจิตแสร้งสรรค์
หรือออนฝันพรรณรายปลายขอบฟ้า

		
		
		
		

บางรู้สึกลึกซึ้งเธอจึงยิ้ม
ขณะพิมพ์ขณะโพสต์ แก้วบุปผา
“เราเอิบอิ่มเราเขียนอ่านวันเวลา”
โลกในอุ้งหัตถา...สบตาเธอ

ผู้ไถ่

ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๑๐๗ ๒/๒๕๖๑
ผู้ก่อตั้ง
พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
ที่ปรึกษา
พระสังฆราชบรรจง ไชยรา
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อัจฉรา สมแสงสรวง
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ชื่นสุข อาศัยธรรมกุล
นริศ มณีขาว
บรรณาธิการ
ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี
กองบรรณาธิการ
เอมมิกา ค�ำทุม
สนธยา ตั้วสูงเนิน
ธัญญา นาวา
ปริณฑร วาปีกัง
วรพจน์ สิงหา
ฝ่ายสมาชิกและการเงิน
ปริญดา วาปีกัง
ภาพปกหน้า
จันเจ้าค่ะ
ภาพปกหลัง
นริศสา สุขประเสริฐ
รูปเล่ม
บุศรินทร์ อังศกุลชัย
โรงพิมพ์
ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ โทร. ๐ ๒๒๗๖ ๖๕๔๕
จัดพิมพ์โดย
แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.)
ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
๑๑๔ (๒๔๙๒) ซ.ประชาสงเคราะห์ ๒๔
ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
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วารสาร “ผู้ไถ่” จัดพิมพ์โดยแผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.) ในคณะ
กรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม เพื่อเสนอข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน
ประชาธิปไตย ศาสนา สิ่งแวดล้อม และสาระทางสังคมที่นอกเหนือไปจาก
ข่าวสารกระแสหลักตามหน้าหนังสือพิมพ์ โดยไม่ได้มุ่งแสวงหาก�ำไรมากไป
กว่าความรับผิดชอบต่อสังคม
“ผู้ไถ่” ยินดีรับความคิดเห็นของผู้รักความเป็นธรรม นักคิด นักเขียน
นักวิชาการ ศิลปิน ในทุกรูปแบบที่สอดคล้องตามแนวของวารสาร โดย
บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขขัดเกลาต้นฉบับตามความเหมาะสม
แต่จะรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของผู้ผลิตงาน
อนึ่ง ข้อเขียนทั้งหมดที่ตีพิมพ์ใน “ผู้ไถ่” เป็นทัศนะเฉพาะของผู้เขียน
รับผิดชอบร่วมกันระหว่างนักเขียนและบรรณาธิการ แต่ไม่จ�ำเป็นว่าผู้จัดท�ำ
ต้องเห็นด้วย และไม่ผกู พันกับแผนกยุตธิ รรมและสันติ (ยส.) ในคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
ภาพและข้อเขียนใน “ผู้ไถ่” ยินดีให้คัดลอกเผยแพร่ เพียงแต่โปรด
แจ้งให้เราทราบด้วย
วารสาร “ผู้ไถ่” ถือก�ำเนิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยก�ำลังประสบวิกฤติ
ทางการเมืองและสังคม จากเหตุการณ์เดือนตุลาคม ปี ๒๕๑๖ และ ๒๕๑๙
โดยมีคนกลุ่มเล็กๆ จ�ำนวน ๓ – ๔ ท่าน ที่ตระหนักดีว่าเป็นความจ�ำเป็นที่
พระศาสนจักรคาทอลิกต้องอยู่ในความเป็นจริงของสังคม เข้าใจปัญหาและ
ความทุกข์ยากทีเ่ กิดขึน้ กับประชาชน จากกรณีความขัดแย้งทางลัทธิอดุ มการณ์
และเพื่อช่วยมิให้พระศาสนจักรถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง หากสมาชิก
พระศาสนจักรไม่เข้าใจว่า อะไรคือความเป็นจริง ความยุติธรรม และความ
ถูกต้องที่แท้ของสังคมในขณะนั้น
การเลือกใช้ค�ำว่า “ผู้ไถ่” ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากพระคัมภีร์
ไบเบิล ในสมัยที่โมเสสเป็นผู้น�ำชาวยิวอพยพจากประเทศอียิปต์ เป็นการปลด
ปล่อยชาวยิวให้เป็นอิสระจากการอยูใ่ ต้อำ� นาจของต่างชาติ และจากการตกเป็น
ทาสและเชลย ซึง่ มีนยั ถึงการไถ่กู้ การช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากพันธนาการ
ที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาความเป็นคน และได้รับอิสรภาพ เสรีภาพ เพื่อ
บรรลุถึงความเป็นคนที่ครบครันทั้งทางด้านจิตใจและสังคม
ด้วยเหตุนี้ เหตุการณ์ตุลาคมวิปโยคจึงเป็นบทเรียนที่สะท้อนถึง
การต่อสู้ของภาคประชาชนเพื่อให้ตนเองและสังคมหลุดพ้นจากการถูกกดขี่
ข่มเหง จากกลุม่ ผูม้ อี ำ� นาจในการปกครอง และโครงสร้างทางสังคมทีอ่ ยุตธิ รรม
วารสาร “ผู้ไถ่” ในยุคเริ่มต้นนั้น จึงท�ำหน้าที่เสมือน “สื่อ” น�ำเสนอข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น วิเคราะห์และไตร่ตรองบนจุดยืนของคุณค่าศาสนา เพื่อกระตุ้นให้
ผู้อ่าน ได้ใช้วิจารณญาณในการเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และส�ำนึก
ถึงบทบาทการมีส่วนร่วมสร้างความเป็นประชาธิปไตย การเคารพสิทธิของ
ประชาชนให้เกิดขึ้นในสังคม
และถึงแม้เส้นทางของการท�ำหน้าทีเ่ ป็นสือ่ ของวารสาร “ผูไ้ ถ่” ยาวนาน
มากว่า ๓๐ ปี แต่เราก็ยังยืนยันที่จะสืบสานต่อภารกิจการไถ่กู้ด้วยความเชื่อ
มั่นว่า เราแต่ละคนและทุกคนต่างมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์สังคมให้ด�ำรงไว้
ซึ่งความยุติธรรมและสันติ เพราะเรามีศักดิ์ศรี มีอิสรภาพและเสรีภาพ ที่เท่า
เทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์

& เปิดเล่ม

เด็กน้อยถ�้ำหลวง

ภาพ: ปริณฑร
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ลกหมุนเร็ว มนุษย์กำ� ลังสับสน
ถูกเบียดบังด้วยความอลหม่าน
ของความรวดเร็วทางวิทยาการ
เด็กน้อย ๑๓ คน เดินเข้า
ถ�้ำ เพื่อส่งเสียงเพรียกหาจิตวิญญาณแห่งมนุษย์
สิทธิที่จะมีชีวิตรอดเป็น
สิ ท ธิ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของความเป็ น
มนุษย์ แม้แต่ชีวิตที่เล็กที่สุดสัก
ชีวิต ก็ไม่ควรผ่านเลยไป
เด็กเป็นสมบัติของพ่อแม่
เด็กเป็นสมบัติของสังคม และ
เหนืออื่นใด เด็กเป็นสมบัติของ
โลก ที่ไม่มีพรมแดนใดขวางกั้น
ถ�้ำ...สัญลักษณ์ของความ
หวั ง แห่ ง ชี วิ ต ความไว้ ว างใจ
การดิ้นรนต่อสู้เพื่อชีวิตรอด การ
หนีน�้ำสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ในที่สุดก็
มอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยความ
ไว้วางใจ ที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติ
และเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
น�้ำ...สัญลักษณ์ของการ
ช�ำระล้างจิตใจของแต่ละคนให้
สะอาดบริสุทธิ์ พลังของน�้ำ ดึง
ผู้คนออกมาจากฐานที่มั่น จาก
กรงเหล็กแห่งความสะดวกสบาย

ทุม่ เทสรรพก�ำลังเพือ่ ความหมาย
แห่งชีวิต
ความมืดของถ�้ำ ความ
ขุ่นมัวและความเย็นของสายน�้ำ
มีแสงสว่างจากก้นบึ้งหัวใจที่ลุก
โชน ซึง่ สัมผัสได้ดว้ ยหัวใจเท่านัน้
ในยามที่ ๔.๐ เป็นวาทะ
กล่าวขาน แต่การสือ่ สารด้วยลาย
เส้นที่เขียนด้วยแรงกล้ามเนื้อมัด
เล็ก สือ่ ถึงความถวิลหา แฝงด้วย
ความเข้มแข็ง แสดงถึงอัตลักษณ์
แห่งตัวตน ส่งผ่านด้วยระบบ
มือ ควบคุมด้วยความไว้วางใจ
และความหวั ง เป็ น ข้ อ ความ

ประวัติศาสตร์ประทับในดวงจิต
ตราบนาน ที่ปุ่ม ลบทิ้ง/delete
ไม่สามารถท�ำงานได้
ในยามอ่อนแอทีส่ ดุ ความ
เข้มแข็งที่สุดจะเบียดขับออกมา
อย่างผึ่งผาย
คุ ณ ค่ า แห่ ง การรอคอย
และรอคอย ที่หยั่งรากบนความ
ไว้วางใจและไว้วางใจเท่านั้น มี
ชีวิตชีวาอีกครั้ง
ผลส�ำเร็จทั้งมวล มาจาก
ประตูหัวใจของทุกคนเปิดออก
และให้จิตวิญญาณแห่งความรัก
เพื่อนมนุษย์โบยบินออกมา เป็น
ความรักอย่างไม่มเี งือ่ นไข ความ
รั ก ที่ อ อกจากตนเองไปสู ่ ผู ้ อื่ น
เป็นความรักเท่านั้นที่หลอมรวม
ทุกสิ่งเข้าด้วยกัน
ค�ำภาวนาตามความเชื่อ
อย่างไม่สิ้นสุด ความหวังแห่ง
ความส�ำเร็จเป็นไปได้เสมอ
ชีวิตต้องด�ำเนินต่อไป...
เกิดมามีชีวิต ต้องสานแสงทิวา
แห่งชีวิต…
สามสอ

ร่วมสบทบทุนเพื่อส่งเสริมความยุติธรรมและสันติ ในสังคม
ด้วยการสั่งซื้อเสื้อ 40JP ในราคาตัวละ ๓๕๐ บาท

สัญลักษณ์เต่าและไก่บอกทิศทางลม เป็น
โลโก้ของ ยส. ในยุคแรกก่อตั้งที่เริ่มต้นจาก
การท�ำแผ่นพับ “ผู้ไถ่” เพื่อน�ำเสนอปัญหา
ความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนั้น
แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ต่อมาต้นฉบับงาน
พิมพ์ “ผู้ไถ่” ได้ถูกเผาท�ำลายไปหมดด้วย
เหตุผลทางการเมืองยุคหลังเหตุการณ์ ๖
ตุลา ๒๕๑๙ จึงไม่มีใครได้เห็นภาพต้นฉบับ
ดังกล่าว
ต่อมาเมื่อจัดท�ำวารสาร “ผู้ไถ่” ฉบับ
ที่ ๘๑ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๒) “ร่วม
สร้างสังคมแห่งสันติสุข ด้วยการเคารพ
คุณค่า และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์” ซึง่ เป็น
ฉบับครบรอบ ๓๐ ปี วารสาร “ผู้ไถ่” จึงได้
รื้อฟื้นน�ำสัญลักษณ์เต่าและไก่บอกทิศทาง
ลม กลับมาอีกครั้ง โดยให้ จันเจ้าค่ะ นัก
วาดภาพปกของ “ผูไ้ ถ่” ช่วยจินตนาการออก
มาเป็นสัญลักษณ์เต่าและไก่บอกทิศทางลม
ในรูปแบบใหม่ เพื่อใช้เป็นภาพปกของฉบับ
ดังกล่าว และสัญลักษณ์นี้ยังถูกน�ำมาเป็น
โลโก้เสือ้ โปโลที่ ยส. จัดท�ำขึน้ เนือ่ งในโอกาส
พิเศษครบรอบ ๔๐ ปีนี้อีกด้วย
ส�ำหรับภาพนี้วาดโดย นริศสา สุขประเสริฐ นักวาดภาพประจ�ำของ “ผู้ไถ่”
อีกท่านหนึ่ง
ภายใต้แนวคิดที่ต้องการสื่อถึงเส้นทางการท�ำงานของ ยส. จากยุคเริ่มต้นที่
กล้ายืนหยัดท้าทายกับอ�ำนาจเผด็จการและ
ความอยุติธรรมในสังคม เป็นเต่าที่ไม่ยอม
หดหัวอยูใ่ นกระดอง แต่เดินชูคออย่างมัน่ ใจ
ในการท�ำหน้าทีเ่ ป็นมโนธรรมทางสังคม และ
เป็นเหมือนไก่บอกทิศทางลมและช่วยขัน
เตือนภัย เดินฝ่าก�ำแพงลวดหนามออกมา
สูอ่ สิ รภาพเพือ่ ไปตามแนวทางแห่งสันติภาพ
และสันติสุข

เสื้่อโปโล ทรงตรง สีพื้น ไม่มีกระเป๋า เนื้อผ้า CVC (เนื้อผ้าผสม
ระหว่างเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมีส่วนผสมของ
Cotton ๗๐% ต่อ Polyester ๓๐%)
มี ๓ สี คือ สีเทาน�้ำตาล สีกรมท่า และสีนำ�้ เงินเข้ม
ขนาดเสื้อ
S
M
L
XL
2XL
3XL

รอบอก ๓๖”
รอบอก ๓๘”
รอบอก ๔๐”
รอบอก ๔๒”
รอบอก ๔๔”
รอบอก ๔๖”

ยาว ๒๗”
ยาว ๒๘”
ยาว ๒๙”
ยาว ๓๐”
ยาว ๓๑”
ยาว ๓๒”

สนใจสั่งซื้อได้ทาง https://www.facebook.com/JPThai/messages/
ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน ๕๐ บาท EMS ๗๐ บาท
ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ ๑๐ บาท (ค่าส่งคิดตามน�้ำหนัก)
พิเศษ! ทุกการสั่งซื้อ #แถมฟรี #กระเป๋าผ้า 40JP จ�ำนวน ๑ ใบ
Supporting Justice and Peace Working in society
Buy 1 Polo Shirt for 350 bht.
Material : CVC (70% cotton and 30% polyester)
Colors : (brownish grey / navy blue / dark blue)
Size :
S chest 36” / length 27”
M chest 38” / length 28”
L chest 40” / length 29”
XL chest 42” / length 30”
2XL chest 44” / length 31”
3XL chest 46” / length 32”
Ordering : https://www.facebook.com/JPThai/messages/
Postage : register 50 bht. / EMS 70 bht. (+10 bht. each)
Special ! every purchase get 1 clothing bag (logo 40 JP)

สารบัญ

ผู ้ไถ่ ปี ที่ ๓๙ ฉบับที่ ๑๐๗ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑

สังคม
หลากหลายสถิติชี้...
คนไทย ‘ แชมป์ ’ ท่องโลกออนไลน์
ส่งผลเด็กไทยเสี่ยงภัยออนไลน์
หลากหลายรูปแบบ

๖

‘ อยู่ให้เป็น’ ในสังคมดิจิทัล
คุยกับ ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช
‘ รู้เท่าทันภัยในโลกออนไลน์ ’

๑๔

ค้นหา “ความหมายชีวิต”
ผ่าน โรคซึมเศร้า

๔๐

ศาสตร์แห่ง Mandala และ Zentangle
ศิลปะเพื่อการเยียวยากายและใจ

๔๖

วรพจน์ สิงหา

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี

ศาสนา

ไล่รื้อหมู่บ้านชาติพันธุ์ เอาคนออกจากป่า ๕๙
...สร้างบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ
กฎหมาย บนความเหลื่อมล�ำ้ ในสังคมไทย?!
องอาจ เดชา

ปกิณกะ – วรรณกรรม
กวีเปิดปก: โลกในอุ้งหัตถา
ศิวกานท์ ปทุมสูติ

น�้ำค้าง ค�ำแดง

๗๐

บทไตร่ตรอง พระสันตะปาปาฟรังซิส
เรื่อง สื่อในสังคมดิจิทัล

๗๕

อัจฉรา สมแสงสรวง

๓๐

กลุ่มชาติพันธุ์

พื้นที่เล็กเล็ก:
“เสมือนโลก” หรือ แค่ “โลก...เสมือน”

ไตร่ตรองมิติจิตวิญญาณ เรื่อง สื่อโซเชียล :
ปีศาจ หรือ ศาสดา ในโลกยุคดิจิทัล?
กับ บาทหลวงวิชัย โภคทวี S.J.
ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี

เด็ก และ เยาวชน กับ สื่อสารมวลชน
ในยุคโลกไร้พรมแดน
ศราวุฒิ ประทุมราช

ฝ่ายเผยแพร่เพื่อการมีส่วนร่วม ยส.

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี

การศึกษา – สิทธิมนุษยชน

(หน้าแรก)

๑๑

ปักดอกไม้ในแจกันใจ:
“สื่อโซเชียล ความร�่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง?” ๒๘
นริศ มณีขาว

เนื้อในหนัง:
Disconnect เครือข่ายโยงใยมรณะ

๓๕

นกเขาครวญ อาลัยกิ่งที่เคยเกาะ:
“ หักมุก ”

๕๖

แมวอินดี้

หญ้าน�้ำ ทุ่งขุนหลวง

6 บทความหลัก

ฝ่ายเผยแพร่เพื่อการมีส่วนร่วม ยส.

หลากหลายสถิติชี้...

คนไทย ‘ แชมป์ ’ ท่องโลกออนไลน์

ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อความ
คิด วิถชี วี ติ และการด�ำเนิน
ชี วิ ต ของผู ้ ค นในทุ ก วั น นี้
ส� ำ หรั บ เราคนไทย มี ผ ล
มากน้อยแค่ไหน ลองดูได้
จากหลากหลายสถิตเิ หล่านี้

ภาพ: www.bangkokbiznews.com

ค

วามก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี แ ละ
การสื่ อ สารของโลก
ไร้พรมแดนผ่านเครือ
ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่
เชื่อมโลกทั้งใบให้มา
อยู่ในจอสี่เหลี่ยมของ
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก
แท็บเล็ต และมือถือสมาร์ทโฟน ให้คนทั้ง
โลกสามารถติดต่อสือ่ สารออนไลน์ถงึ กัน ท�ำ
ธุรกิจ ธุรกรรม ค้นคว้าข้อมูล รับรู้ข่าวสาร
และเข้าถึงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างโซเชียล
เน็ตเวิรก์ และโซเชียลมีเดียต่างๆ ทีไ่ ม่มใี คร
คาดคิดว่าจะกลายเป็นเครือข่ายอันทรงพลัง

ภาพ: www.springnews.co.th

ส่งผลเด็กไทยเสี่ยงภัยออนไลน์หลากหลายรู ปแบบ

คนไทยเสพติดโลกโซเชี ยล ติดอันดับท็อปเท็นของโลก
กรุงเทพฯ เมืองที่ใช้โซเชี ยลมีเดียมากที่สุดในโลก
สถิติข้อมูลจาก ‘We Are Social’ ดิจิทัลเอเยนซี่ และ ‘Hootsuite’ ผู้ให้บริการระบบจัดการ Social Media
และ Marketing Solutions ได้รวบรวมสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก เพื่อฉายภาพการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภาคธุรกิจออนไลน์ และพฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตของผูบ้ ริโภคในแต่ละประเทศ๑ โดยระบุวา่ ประเทศไทย
มียอดผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ติดอันดับ ๙ ของโลก ด้วยจ�ำนวน ๔๗ ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๑
ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ ขณะที่อินสตาแกรม (Instagram) มีผู้ใช้งาน ๑๑ ล้านราย ส่วน
ทวิตเตอร์ (Twitter) มีผู้ใช้งาน ๙ ล้านราย
๑

สถิติผู้ใช้ดิจิทัลทั่วโลก “ไทย” เสพติดเน็ตมากสุดในโลก-“กรุงเทพ” เมืองผู้ใช้ Facebook สูงสุด
จาก www.brandbuffet.in.th By WP -February 1, 2018
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แต่สถิติที่น่าทึ่งเมื่อเจาะลึกระดับเมืองหลวง
ของประเทศพบว่า กรุงเทพมหานครติดอันดับเมือง
ที่ใช้เฟซบุ๊กมากที่สุดในโลก ด้วยจ�ำนวนประชากร
๓๐ ล้านราย (นับรวมคนต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนท�ำงานในกรุงเทพฯ ด้วย) แซงหน้าเมืองใหญ่อย่าง
จาการ์ตา เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย ที่
อยู่อันดับ ๓ และนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศ
อินเดียที่อยู่อันดับ ๖ (๒๒ ล้านราย) จาก ๕ อันดับ
ท็อปไฟว์ (Top 5) ของโลก ซึ่งล้วนเป็นประเทศที่มี
จ�ำนวนประชากรมหาศาลทัง้ สิน้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
มียอดผู้ใช้เฟซบุ๊ก ๒๑๙ ล้านราย ตามมาด้วยอินเดีย
๒๑๓ ล้านราย บราซิล ๑๒๓ ล้านราย อินโดนีเซีย
๑๑๑ ล้านราย และเม็กซิโก ๗๖ ล้านราย
สอดคล้องกับข้อมูลของส�ำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ
สพธอ. ที่ส�ำรวจพฤติกรรมการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
สือ่ ออนไลน์ ระบุวา่ กิจกรรมทีค่ นไทยนิยมท�ำเมือ่ ใช้
อินเทอร์เน็ต ๕ อันดับแรก คือ การใช้โซเชียลมีเดีย
๘๖.๙% รองลงมาเป็นการค้นหาข้อมูล ๘๖.๕% การ
รับส่งอีเมล ๗๐.๕% การดูทีวีและฟังเพลงออนไลน์
๖๐.๗% และการซื้อสินค้าออนไลน์ ๕๐.๘% โดย

๑๐๗ : พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑

ภาพ: www.ictsilpakorn.com

ผู้ไถ่ ฉบับที่

โซเชียลมีเดียที่มีการใช้งานมากที่สุด คือ ยูทูบ
๙๗.๑% และเฟซบุ๊ก ๙๖.๖%
และเมื่อจ�ำแนกตามวัยก็พบว่า วัยที่ใช้สื่อ
ออนไลน์มากที่สุดคือ เจนวาย (Gen Y) อายุระหว่าง
๑๗-๓๖ ปี ขณะที่เจนเอ็กซ์ (Gen X) อายุระหว่าง
๓๗-๕๒ ปี และเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) อายุ
ระหว่าง ๕๓-๗๑ ปี ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ ๔-๕
ชั่วโมงต่อวัน
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๑๐๗ : พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑

ภาพ: news.thaipbs.or.th

ยู นิเซฟชี้ ๑ ใน ๓ ของเด็กทั่วโลกที่ท่องโลกออนไลน์ เผชิ ญความเสี่ยง
และอันตรายรู ปแบบใหม่ๆ และอีก ๑ ใน ๓ ขาดโอกาส ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
เมื่อปลายปีที่ผ่านมา องค์การยูนิเซฟได้ออก
รายงาน ‘สภาวะเด็กโลก ๒๕๖๐ เด็กในโลกดิจิทัล’๒
(The State of the World’s Children 2017: Children
in a Digital World) น�ำเสนอมุมมองผลกระทบของ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีม่ ตี อ่ ชีวติ และโอกาสของเด็กทัง้ ใน
แง่อนั ตรายและโอกาสทีไ่ ด้รบั โดยชีใ้ ห้เห็นว่ารัฐบาล
และภาคเอกชนแต่ละประเทศยังก้าวไม่ทันความ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เด็กต้องเผชิญความเสี่ยงและ
อันตรายรูปแบบใหม่ๆ ขณะที่เด็กอีก ๑ ใน ๓ หรือ
ประมาณ ๓๔๖ ล้านคนที่ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต
ท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำ และท�ำให้เด็กเหล่านี้ขาด
โอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งลดทอนความสามารถ
ของเด็กในการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลที่ก�ำลัง
เด็กแบบให้บริการตามสั่ง (Made to Order) ทาง
เติบโต
ในรายงานของยูนิเซฟระบุว่า อินเทอร์เน็ต ออนไลน์
ยู นิ เ ซฟยั ง ได้ ส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของเด็ ก
และความแพร่หลายของอุปกรณ์มือถือท�ำให้เด็ก
จ�ำนวนมากเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างไร้การควบคุม และเยาวชนอายุ ๑๕-๑๙ ปี จ�ำนวน ๑,๕๐๐ คนใน
ดูแลและอาจเสี่ยงต่อภัยต่างๆ ทั้งการเข้าถึงเนื้อหา ประเทศไทย ผ่านเครือข่ายยูรีพอร์ตพบว่า เด็กและ
ที่เป็นอันตราย การน�ำข้อมูลส่วนตัวของเด็กไปใช้ใน เยาวชน ๒ ใน ๓ บอกว่า พวกเขาเรียนรูอ้ นิ เทอร์เน็ต
ทางที่ผิด การกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ การแสวงหา ด้วยตนเอง หรือไม่ก็เรียนรู้จากเพื่อนหรือพี่น้อง มี
ประโยชน์และการข่มเหงในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด เพียงร้อยละ ๗ เท่านั้นที่บอกว่าเรียนรู้จากพ่อแม่ผู้
รวมถึงการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดทางเพศต่อ ปกครอง

๒

ยูนิเซฟชูโลกดิจิทัลที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก Dec12, 2017 https://voicetv.co.th/read/SJJsSihWz

ผู้ไถ่ ฉบับที่

๑๐๗ : พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑
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อาเซี ยนติดกลุ่มประเทศที่ปล่อยให้เด็กเสี่ยงต่อการถูกคุกคามและภัยในโลกออนไลน์
มากที่สุดในโลก
สถาบันดีคิว (DQ Institute) ออกรายงานผล
กระทบของอินเทอร์เน็ตปี ๒๐๑๘ ๓ พบว่าเด็กร้อย
ละ ๕๖ ทั่วโลกเสี่ยงภัยในโลกไซเบอร์อย่างน้อย ๑
ประการ ตั้งแต่ถูกกลั่นแกล้งและคุกคามออนไลน์
การติดวีดีโอเกม การนัดเจอกับคนในโลกออนไลน์
ไปจนถึงการคุกคามทางเพศออนไลน์ โดยเฉพาะ
ประเทศอาเซียนถูกจัดว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ปล่อย
ให้เด็กเผชิญความเสี่ยงในการถูกคุกคามและภัยใน
โลกออนไลน์มากที่สุด
จากการส�ำรวจเด็กอายุ ๘-๑๒ ปี จาก ๒๙
ประเทศ พบว่า ฟิลิปปินส์เผชิญความเสี่ยงมาก
ที่สุดถึงร้อยละ ๗๓ มากเป็นอันดับสองของโลก
รองจากประเทศโอมาน อันดับสองของอาเซียนคือ
ทั้ ง นี้ การเติ บโตของจ� ำ นวนเด็ ก ทั่ ว โลกที่
อินโดนีเซีย ส่วนเด็กไทยเสีย่ งร้อยละ ๖๐ เกินค่าเฉลีย่
มีโทรศัพท์มือถือของตัวเองเป็นปัจจัยที่ท�ำให้ภัย
ทั่วโลกที่อยู่ที่ร้อยละ ๕๖
สถาบันดีควิ ยังระบุวา่ ประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา ไซเบอร์คุกคามเด็กๆ มากขึ้นด้วย จากการส�ำรวจ
เทคโนโลยีสอื่ สารและสารสนเทศมักเป็นกลุม่ ประเทศ อายุเฉลีย่ ของเด็กทีไ่ ด้รบั มือถือเป็นของตัวเองเครือ่ ง
ที่เสี่ยงต่อภัยไซเบอร์คุกคามเด็กมากที่สุด คิดเป็น แรกอยู่ที่ ๑๐ ปี ซึ่งร้อยละ ๘๕ ของเด็กอายุ ๘-๑๒
๑.๓ เท่าของประเทศที่พัฒนาแล้วด้านไอซีที หลาย ปี จะน�ำไปเล่นโซเชียลมีเดีย แม้อายุขั้นต�่ำในการ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ก�ำลังพัฒนา สมัครโซเชียลมีเดียจะอยู่ที่ ๑๓ ปี
ด้านไอซีทีจึงเป็นจุดที่มีการคุกคามออนไลน์มาก
รายงานยังพบว่าเด็กอายุ ๘-๑๒ ปี ร้อยละ
๔๗ ทัว่ โลก เพิง่ ถูกคุกคามออนไลน์ในช่วงปีทผี่ า่ นมา
โดยร้อยละ ๑๐ แช็ตและนัดพบคนแปลกหน้า ร้อยละ
๑๑ ติดเกม และร้อยละ ๑๗ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ทางเพศบนโลกออนไลน์

๓

อาเซียนติดกลุ่มเด็กเผชิญความเสี่ยงไซเบอร์มากที่สุด Feb 8, 2018 https://voicetv.co.th/read/S1bYj5KIM
รายงานผลกระทบของอินเทอร์เน็ตปี ๒๐๑๘ https://www.dqinstitute.org/2018dq_impact_report/
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เด็กไทยติดเน็ตงอมแงม ใช้มือถือท่องโลกออนไลน์แซงขึ้นอันดับโลก
ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั หรือ ดีปา้ ๔
ได้ท�ำการส�ำรวจพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
ไทย อายุระหว่าง ๘ - ๑๒ ปี จ�ำนวน ๑,๓๐๐ คน
ทั่วประเทศ ผ่านแบบส�ำรวจออนไลน์ DQ Screen
Time Test๕ ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับเด็กประเทศอื่นๆ
รวมกลุ่มตัวอย่างทั่วโลกทั้งสิ้น ๓๗,๙๖๗ คน โดย
WEF Global press release ได้เผยแพร่งานวิจัยระดับ
โลกในเรื่องพลเมืองดิจิทัลของโลก พบว่า เด็กไทยมี
โอกาสเสีย่ งภัยจากโลกออนไลน์ถงึ ๖๐% ซึง่ สูงกว่าค่า
เฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่ที่ ๕๖% และเมื่อเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ้านคือ ฟิลิปปินส์ ๗๓% อินโดนีเซีย ๗๑%
เวียดนาม ๖๘% และสิงคโปร์ ๕๔%
ผลการส�ำรวจยังระบุว่า เด็กไทยใช้เวลา
นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กไทยใช้โซเชียลอยู่หน้าจอ ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เฉลี่ยวันละ ๕ มีเดีย ๙๘% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง ๑๒% และ
ชั่วโมง สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง ๓ ชั่วโมง โดยเข้า ในจ�ำนวนนี้ใช้งานสม�่ำเสมอในการโพสต์รูป โพสต์
อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนสูงสุด ๗๓% และรองลง คอมเมนต์ ซื้อหรือขายของออนไลน์ มากถึง ๕๐%
มาคือ คอมพิวเตอร์โรงเรียน ๔๘% โดยกิจกรรมทีเ่ ด็ก ส�ำหรับโซเชียลมีเดียทีเ่ ด็กไทยนิยมใช้มากทีส่ ดุ ได้แก่
ไทยนิยมใช้เมื่อเข้าอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ๕ อันดับ ยูทูบ (YouTube) ๗๗%, เฟซบุ๊ก (Facebook) ๗๖%,
ได้แก่ ดูวีดีโอออนไลน์ ๗๓% ค้นหาข้อมูล ๕๘% ไลน์ (Line) ๖๑%, อินสตาแกรม (Instagram) ๒๔%,
ฟังเพลง ๕๖% เล่นเกม ๕๒% และการรับส่งอีเมล ทวิตเตอร์ (Twitter) ๑๒% และสแนปแช็ต (Snapchat)
หรือแช็ตข้อความผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ๔๒% ๔%

๔
๕

https://www.thairath.co.th/content/1237244
The 2018 DQ Impact Study ซึ่งถูกจัดท�ำขึ้นในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๐ จากความร่วมมือกัน
ของ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ DQ institute ประเทศสิงคโปร์

พื้นที่เล็กเล็ก 11
น�ำ้ ค้าง ค�ำแดง

ผลอแป๊บเดียวก็จะเข้า
สู่ปลายปี ๒๕๖๑ แล้ว
ในช่วงเวลา ๕ ปีที่ผ่าน
มา มีอะไรเปลี่ยนแปลง
มากมายบนโลกใบ
นี้ นอกจากโลกที่ เ รา
อยู่กัน ในวัยเด็กเรามี
โลกที่เรียกว่า “โลกแห่ง
จินตนาการ” สดใส น่า
รัก เพ้อฝัน แต่ก็ไม่เป็นพิษเป็น
ภัย และ ณ วันนี้เรามีโลกที่เรียก
ว่า “โลกเสมือน” หรือ “เสมือน
เป็นโลกอีกใบ” ที่เปิดกว้าง ลด
ระยะทางการสื่ อ สารของมวล
มนุ ษ ยชาติ ใ ห้ แ คบลง คุ ย กั บ
ใครก็ได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องรู้จัก
กันมาก่อน คงไม่ต้องอธิบายให้
มากกว่านี้เพราะฉันเชื่อว่าคุณ
รู้จักสิ่งนี้ดี
เข้าเรื่องมาขนาดนี้ วันนี้
ฉันเลยอยากให้คุณได้รู้จักกับค�ำ
ว่า “Cyberbullying” หรือ “การ
แกล้งกันในโลกออนไลน์” เมื่อ
ก่อนพ่อแม่จะคอยเป็นห่วงเวลา
ส่งลูกไปโรงเรียน กลัวว่าเพื่อน
จะแกล้ง แต่ตอนนี้อยากให้คุณ
พ่ อ คุ ณ แม่ เ ตรี ย มใจเพราะลู ก
ของเราสามารถถูกแกล้งได้ตลอด
เวลา ตราบใดที่เด็กมีโอกาสเข้า
ถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือ
ถือ หรือ คอมพิวเตอร์

พักการเรียน พอผ่านไป
ระยะหนึง่ เรือ่ งก็จะเงียบ
แต่ไม่ใช่ส�ำหรับ
Cyber-bullying ในปี
๒๕๖๑ กับสถานการณ์
เดียวกัน มีเพือ่ นคนหนึง่
ในชั้นเรียนมัธยมฯ ถูก
กล่าวหาว่าท้อง คนใน
โรงเรียนก็จะเล่าต่อๆ
กันผ่านโลกโซเชียล facebook,
Instagram หรือ Twitter พร้อม
โชว์รูปหน้าเพื่อนคนดังกล่าวเพื่อ
ให้คนบนโลกออนไลน์ได้เห็นภาพ
รูปถูกส่งต่อๆ กันไป จากโรงเรียน
แรก ไปยังโรงเรียนอื่นๆ คนใน
โซเซียลเริ่มท�ำตัวเป็นนักสืบตาม
หาชื่อพ่อแม่ และต่อว่าถึงการ
เลีย้ งดู เมือ่ เวลาผ่านไปเรือ่ งราว
เหล่ า นี้ ก็ ยั ง คงอยู ่ ป ระหนึ่ ง การ
ได้ตีพิมพ์ลงหนังสือเก็บไว้เป็น
ประวัติศาสตร์ เราไม่เหลือที่ยืน
ให้เพื่อนคนนี้เลย ไม่ว่าเขาจะ
เป็นจริงอย่างที่ถูกกล่าวหาหรือ
ไม่ก็ตาม แต่ถึงจะเป็นเรื่องจริง
เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปท�ำแบบนี้กับเขา
นีแ่ หละค่ะสังคมโลกเสมือน
สิ่งที่ฉันอยากสะท้อนจาก
Cyberbullying มี ๓ มุม คือ
๑.ผูก้ ระท�ำ ๒.ผูถ้ กู กระท�ำ
๓.ผูค้ นบนโลกโซเชียล
ภาพ: www.fatonionline.com/5563

เ

“เสมือนโลก” หรือ แค่ “โลก...เสมือน”

Cyberbullying คือ การ
แกล้ง หรือ การรังแกผูอ้ นื่ ผ่านทาง
โลกออนไลน์ ทัง้ การต่อว่า ด่าทอ
กล่าวหา ประจาน หรือกระท�ำ
การให้เกิดความเสือ่ มเสีย อับอาย
กับบุคคลอย่างชัดเจน ผูโ้ พสต์ทำ�
หน้าที่ส่งสารนี้ออกไปให้คนบน
โลกออนไลน์ร่วมแสดงความคิด
เห็น โดยไม่คำ� นึงถึงโทษทีจ่ ะเกิด
ขึน้ กับบุคคลเป้าหมายนัน้ จริงอยู่
ก่อนหน้าทีเ่ ราจะเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั ก็
มีสงั คมแบบนีอ้ ยูแ่ ต่ผถู้ กู กระท�ำจะ
ถูกจ�ำกัดในวงแคบๆ สักพักเรือ่ งก็
เงียบหายไป
นึกภาพตามนะคะ เหตุการณ์ในวัยเด็กทีฉ่ นั และคุณอาจ
จะเจอ ย้อนไปสักปี ๒๕๕๑ มี
เพื่อนคนหนึ่งในชั้นเรียนมัธยมฯ
ถูกกล่าวหาว่าท้อง คนในโรงเรียน
ก็จะเล่าต่อๆ กัน และจับจ้องมอง
เธอ เพือ่ นคนนัน้ อาจจะแก้ปญั หา
ด้วยการลาออก ย้ายโรงเรียน หรือ
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โดยส่วนตัว ฉันคิดทบทวน
กับบทความนีอ้ ย่างมากเพือ่ ไม่ให้
ตัวเองเป็นผู้กระท�ำเสียเอง ต้อง
ออกตัวก่อนว่าการเล่าเรื่องราว
ในครัง้ นีจ้ ะเป็นการเล่าผ่านบุคคล
ที่ฉันมีโอกาสได้พูดคุยโดยไม่ขอ
เอ่ยนาม เพื่อไม่เพิ่มตราบาปนั้น
ให้กับผู้กระท�ำ ผู้ถูกกระท�ำ และ
ผูค้ นบนโลกโซเชียล บุคคลทีต่ อบ
ค�ำถามนี้คือคนที่ผ่านเหตุการณ์
นั้นมาแล้ว และบางคนต้องการ
ที่จะลืม
มุมของผู้กระท�ำ เหตุผล
อะไรที่ ตัด สิ น ใจโพสต์เรื่อ งราว
ต่างๆ ของอีกคน ค�ำตอบที่ได้
จากหลายคน เพราะเป็นผู้ถูก
กระท�ำมาก่อน เช่น ยืมเงินแล้ว
ไม่คืน โดนแย่งแฟน โดนต่อว่า
ให้ร้าย ต้องการเอาคืนจากสิ่งที่
ได้รับ หมั่นไส้ ไม่ชอบหน้า อิจฉา

คุณมัท อายุ ๒๑ ปี เคย
โพสต์ รู ป เพื่ อ นคนหนึ่ ง ลงบน
เฟซบุก๊ เพราะยืมเงินไปแล้วไม่คนื
“หนู เ ห็ น เขาโพสต์ ว ่ า ไป
เที่ยวกับแฟน กินดี อยู่ดี แต่ไม่
ยอมคืนเงินก็เลยเกิดความหมัน่ ไส้
อยากให้เขาอาย ตอนแรกเริม่ จาก
การโพสต์ลอยๆ ไม่เอ่ยชื่อ แต่อีก
ฝ่ายนิ่งเงียบ จึงเริ่มเอ่ยชื่อ แล้ว
เพิ่มเป็นลงรูปและโพสต์ว่า ตอน
นัน้ ท�ำเพราะอยากให้เขารูต้ วั และ
ต้องการให้เขาอาย เวลามีคนมา
แสดงความคิดเห็นก็สะใจ คือ
หนูแค่อยากหาทางระบาย อยาก
บอกให้คนอื่นได้รู้ และอยากให้
เขาคืนเงิน หนูรู้ค่ะว่าสิ่งที่ทำ� แรง
เกินไป แต่หนูอยากให้เขาคืนเงิน
ทวงดีๆ ไม่คนื ตอนนีก้ ย็ งั ไม่ได้คนื
แต่อย่างน้อยก็สะใจ ไม่รวู้ า่ คุม้ กัน
ไหมแต่ก็ท�ำไปแล้วค่ะ”
มุมของผู้ถูกกระท�ำ น้อง
มุก อายุ ๑๓ ปี
“หนูเรียนอยู่ ม.๑ ค่ะ ตอน
ป.๖ มีรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่ง ตอน
นั้นหนูไม่รู้ว่าเขามาจีบเพราะเป็น
เพื่อนของพี่ ก็ถ่ายรูปเล่นกันค่ะ
แล้วพี่เขาก็โพสต์ลงบนเฟซบุ๊ก
แท็กมาหาหนู โพสต์ว่า “ถ่ายรูป
กับที่รัก คิดถึงจัง” หนูโดนแม่ตี
เพราะคิดว่าเป็นแฟนกับพี่คนนี้
จริงๆ ไปโรงเรียนเพื่อนก็ล้อว่า
มีแฟนแล้ว ที่รัก ที่รัก คิดถึงจัง
เพือ่ นบางคนก็เอาโพสต์นนั้ ไปแชร์
ต่อ บางคนก็แสดงความคิดเห็น
แบบไม่ดี หนูกลัว หนูไม่อยากไป

โรงเรียนเลย ร้องไห้หลายวัน ไม่
อยากให้ใครล้อ ไม่อยากให้พอ่ แม่
เสียใจ แต่หนูไม่ได้เป็นแฟนพี่เขา
เลยนะคะ พอขึ้น ม.๑ หนูเลยขอ
แม่ย้ายโรงเรียน จะได้ไม่ต้องเจอ
พี่คนนั้น ไม่ต้องเจอเพื่อนล้อด้วย
ตอนนี้เลยเล่นแต่กับเพื่อนผู้หญิง
แล้วก็เปลี่ยนเฟซบุ๊กใหม่ แม่บอก
ให้หนูเล่นเฟซบุ๊กให้น้อยลง อย่า
โพสต์อะไรเยอะ ตอนนีห้ นูไม่คอ่ ย
เล่นแล้วค่ะ”
มุมของคนบนโลกโซ-

ต้นกล้า อายุ ๒๔ ปี
“เรี ย กผมว่ า นั ก เลงคี ย ์ บอร์ดได้เลยครับ แต่เป็นอดีตนะ
เมื่อสัก ๒ ปีที่ผ่านมา เวลาใคร
โพสต์อะไร ผมจะเข้าไปแสดง
ความคิดเห็นทั้งที่อ่านไม่จบด้วย
ซ�้ำ พี่จะว่าผมนิสัยไม่ดีก็ได้นะ
ครับ ตอนนัน้ ผมคิดว่าผมไม่ได้ทำ�
อะไรผิด ก็แค่แสดงความคิดเห็น
จากสิ่งที่คนอื่นโพสต์ สะใจดี ได้
ว่าใครก็ไม่รู้ ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัว
ไม่อยากให้คนอืน่ รูก้ อ็ ย่ามาโชว์ใน
ทีส่ าธารณะ ผมเข้าไปแสดงความ
คิดเห็นทั่วไปหมดครับ เพื่อนไป
ถ่ายรูปผู้หญิงหน้าอกใหญ่ๆ คน
เชียล

ภาพ: media.kasperskydaily.com

ผู้ไถ่ ฉบับที่

ภาพ: stopbullying.lovecarestation.com
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ภาพ: noossaralee.blogspot.com

ผู้ไถ่ ฉบับที่

หนึง่ มา ผมก็เข้าไปแสดงความคิด
เห็นแบบถึงลูกถึงคนตามประสา
เด็กผูช้ ายน่ะครับ หรือบางทีเพือ่ น
ทะเลาะกั บ แฟนแล้ ว โพสต์ ล ง
เฟซบุก๊ ผมก็เข้าไปแสดงความคิด
เห็นว่า “เลิกกันเลย ข้ารอต่ออยู่”
และค�ำหยาบๆ อีกหลายประโยค
ทัง้ ทีจ่ ริงๆ ในใจไม่ได้คดิ อย่างนัน้
เลยนะครับ แค่สนุกปาก
และเพราะเหตุการณ์นี้ ผม
ได้บทเรียนมาอย่างจัง แฟนเพือ่ น
คนนี้เอารูปผมไปโพสต์ และใส่
ข้อความที่ผมเคยแสดงความคิด

เห็นแบบหยาบๆ ลงไปด้วย ตอน
นั้นผมเพิ่งคบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่
ผมจริงจังมากนะครับ แต่ฝ่าย
หญิ ง ขอเลิ ก เพราะรั บ ไม่ ไ ด้ กั บ
ข้อความเหล่านั้น เขาบอกว่า ผม
ดูไม่แมนเลย วันหนึง่ ผมคงด่าเธอ
เหมือนที่ท�ำกับแฟนเพื่อน จนถึง
ตอนนี้ผมเลยไม่มีแฟน ถึงผมจะ
บอกว่าจะไม่ท�ำแล้ว คงไม่มีใคร
เชือ่ เพราะข้อความพวกนัน้ ยังอยู่
บนโลกโซเชียล ทุกวันนีไ้ ม่ทำ� แล้ว
ครับ สงบปากสงบค�ำ เรียกว่าอ่าน
อย่างเดียวเลยก็ว่าได้ ไม่รู้ต้อง
ใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะท�ำให้ผู้
หญิงทีจ่ ะมาเป็นแฟนผมเชือ่ ว่าผม
จะไม่ท�ำอีก”
ต่างกรรมต่างวาระ ลอง
ถอยออกมา แล้ ว ยื น มองเรื่ อ ง
เหล่านี้ คุณเห็นอะไรไหมคะ? สิง่ ที่
ฉันเห็นคือ ความทุกข์ของมุมมอง

๑๐๗ : พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑
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ทั้ง ๓ มุม เขาอาจมีความสุขแต่
ก็ เ ป็ น สุ ข ในช่ ว งเวลาสั้ น ๆ ผล
กระทบที่ตามมามหาศาล เรื่อง
เล่าจากทั้ง ๓ มุมมองที่ฉันน�ำมา
เล่าให้คุณฟัง อาจจะดูเป็นเรื่อง
เล็กๆ เมื่อเทียบกับเรื่องที่ก�ำลัง
อยู่บนโลกเสมือนในโทรศัพท์มือ
ถื อ ของคุ ณ บางที ฉั น หรื อ คุ ณ
ก็คงเคยเป็นทั้ง ๓ มุมนี้ เราพา
ตั ว เองเข้ า ไปร่ ว มอยู ่ ใ นวงและ
เพลิดเพลินไปกับเรื่องของคนอื่น
จนลืมไปแล้วว่า “นี่ไม่ใช่เรื่อง
ของเรา”

ในระหว่างที่ก�ำลังเขียนเรื่องนี้อยู่ ในโลกโซเชียล ณ วันนี้ ก�ำลังพูดถึงและติดตาม ๑๓ ชีวิตที่ติดอยู่
ในถ�ำ้ หลวง ขุนน�ำ้ นางนอน จังหวัดเชียงราย ฉันจะไม่พูดถึงเนื้อหาและรายละเอียด แต่อยากชวนคุณผู้อ่าน
จินตนาการดูว่าถ้าเราเป็น ๑ ใน ๑๓ ชีวิต เราอยากให้คนพูดถึงเราว่าอย่างไร? และหากเราเป็นญาติของ ๑
ใน ๑๓ ชีวิตนั้น เราอยากให้คนพูดถึงลูกหลานเราว่าอย่างไร?
ที่ผ่านมาเราแสดงความคิดเห็นในฐานะของคนที่ยืนมองอยู่ห่างๆ แต่แสดงความคิดเห็นแบบคลุก
วงใน ลองยืนกลับกัน ถ้าเราเป็นคนวงใน เราอยากให้คนที่อยู่ไกลๆ พูดถึงเราว่าอย่างไร อย่าให้สังคม
แห่งโลกเสมือนมาพรากจิตใจที่งดงาม พรากความให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน และ
เหมือนทุกๆ บทความทีฉ่ นั เขียน “เราเปลีย่ นใครบนโลกนีไ้ ม่ได้จริงๆ นอกจาก
เปลีย่ นตัวเอง” ออกมายืนให้หา่ งจากวงทีเ่ ราเคยยืน แม้จะช่วยอะไรไม่ได้มาก
แต่อย่างน้อยก็จะไม่เพิ่มผู้กระท�ำ
สูงสุดคืนสู่สามัญ “ไม่อยากให้ใครท�ำร้ายเรา เราก็อย่าไปท�ำร้ายใคร”
ไม่ว่าการแกล้งกันบนโลกเสมือนจะรุนแรงมากขึ้นขนาดไหน แต่ขอให้
รู้ไว้ว่าจะไม่มีชื่อฉันหรือคุณเป็นหนึ่งในผู้กระท�ำอย่างแน่นอน
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‘ อยู ่ให้เป็ น ’ ในสังคมดิจิทัล
คุยกับ ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช
‘ รู้เท่าทันภัยในโลกออนไลน์ ’

ปั

๑

ภาพ: www.prachachat.net

ด้ ว ยพฤติ ก รรม
จจุ บั น สั ง คมดิ จิ ทั ล
ของเด็กและเยาวชนไทย
และเครื อ ข่ า ยสั ง คม
ที่ ใ ช้ เ วลาส่ ว นใหญ่ อ ยู ่
ออนไลน์เป็นเหมือนคลื่น
หน้าจอมือถือสมาร์ทสึนามิที่ถาโถมเข้าสู่สังคม
โฟน รวมถึ ง อุ ป กรณ์
มนุษย์ทั่วทุกมุมโลก มัน
ไอที ทั้ ง หลายที่ เ ข้ า ถึ ง
เข้ า มาเปลี่ ย นแปลงรู ป
โลกออนไลน์ ไ ด้ อ ย่ า ง
แบบการด�ำเนินชีวิตของ
ผูค้ นยุคนีใ้ ห้ผกู ติดชีวติ ออนไลน์อย่างแยกไม่ออกจาก ง่ายดาย แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ภัยในโลกออนไลน์
ชีวิตออฟไลน์ แม้ประโยชน์ที่ได้จากโลกออนไลน์จะ หลากหลายรูปแบบที่ตามมาจากการใช้งาน
จากผลส�ำ รวจสถานการณ์ เ ด็ ก ไทยกั บภั ย
มากมายเหลือคณานับ แต่อีกด้านของมันก็นำ� มาซึ่ง
พิษภัยเกินจาระไนเช่นกัน หากผู้ใช้งานไม่รู้เท่าทัน ออนไลน์ ปี ๒๕๖๐ ของศูนย์โคแพท COPAT ๑ โดย
การให้การศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจต่อ กลุม่ ตัวอย่างเป็นเด็กอายุ ๙-๑๘ ปี จ�ำนวน ๑๐,๘๔๖
สังคมดิจิทัลที่มีภัยออนไลน์หลากหลายรูปแบบจึง คน จากทั่วประเทศ เป็นเพศหญิง ๖๓.๕๖% เพศ
เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ใหญ่ทั้ง ชาย ๓๔.๑๔% และเพศทางเลือก ๒.๓๐% ผลการ
หลายทีม่ นั่ ใจว่ามีวฒ
ุ ภิ าวะดีพอแล้ว แต่ในความเป็น ส�ำรวจพบว่า
จริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น
๙๘% เชื่อว่าอินเทอร์เน็ตให้ประโยชน์และสิ่งดีๆ มากมาย
๙๕.๓๒% รู้ว่าอินเทอร์เน็ตมีภัยอันตรายและความเสี่ยงหลายรูปแบบ
๕๕% เชื่อว่าการหาเพื่อนออนไลน์เป็นสิ่งส�ำคัญ
๗๐% รู้ว่าเพื่อนออนไลน์ไม่พูดความจริง
๗๐% เชื่อว่าเพื่อนมีพฤติกรรมเสี่ยงภัยออนไลน์
๖๑.๓๙% เชื่อว่าตัวเองจะไม่ถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ
๗๔.๙๑% เชื่อว่าจัดการปัญหาเองได้เมื่อเผชิญปัญหา
๗๗.๙๐% เชื่อว่าสามารถช่วยเพื่อนที่มีปัญหาภัยออนไลน์ได้
๑๕% เคยนัดเจอกับเพื่อนออนไลน์
ศูนย์ประสานงานขับเคลือ่ นการส่งเสริมและปกป้องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สอื่ ออนไลน์ หรือศูนย์โคแพท COPAT:
Child Online Protection Action Thailand จัดตั้งขึ้น ภายใต้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อท�ำหน้าที่ประสานงาน เชื่อมร้อยงานดูแลเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายเด็กและเยาวชน
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สามารถช่วยเพื่อนได้ อาจไม่
จริงแล้ว เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้รู้
หรือตระหนักจริงๆ หรอกว่ามี
ภัยในโลกออนไลน์มากมายซับ
ซ้อนแค่ไหน เขาจัดการไม่ได้
เราเชื่อเช่นนั้นไม่ได้เลย เพราะ
พฤติกรรมที่เราเห็นคือ เด็กรับ
เพื่อนแปลกหน้า พูดคุย แลก
เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว นัดเจอ
กัน แล้วถูกล่วงละเมิดทางเพศ
หรือกรณีการกลั่นแกล้งรังแก
กันทางออนไลน์ รวมทั้งเด็ก
ติดเกม เกิดขึ้นเยอะมาก นี่จึงเป็นประเด็นว่า ผู้ใหญ่
ต้องทบทวนแล้วที่เด็กบอกว่าดูแลตัวเองและช่วย
เหลือเพื่อนได้นั้นจริงหรือไม่ เด็กๆ เขามีความรู้หรือ
มีเครื่องไม้เครื่องมือเพียงพอหรือยัง
อย่างเด็กๆ บอกพ่อแม่ว่า คุณครูให้งานที่
ต้องไปเสิร์ชเน็ต พ่อแม่ก็ต้องติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้
ที่บ้าน ต้องมีคอมพิวเตอร์ มีแท็บเล็ต มีสมาร์ท
โฟน แต่ปรากฏว่าพอเด็กเข้าไปออนไลน์ เด็กก็ไม่
ได้หาข้อมูลท�ำการบ้านอย่างเดียว แต่เด็กไปดูคลิป
ยูทูบ เด็กไปพูดคุยนัดหมาย เด็กไปช็อปปิ้ง เด็กติด
โซเชียลมีเดีย ซึ่งอันนี้ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ดูแลลูกๆ คือ
เห็นว่าลูกอยู่ในห้อง นึกว่าท�ำการบ้านส่งงาน แต่
กลายเป็นลูกติดเกม ติดเว็บโป๊ หรือลูกคุยกับคน
แปลกหน้า มีการนัดเจอกัน และขอค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ซึ่งบางทีมันเป็นความเสี่ยง พอออกไปข้างนอกแล้ว
เจออะไรบ้าง เอาตัวรอดได้หรือไม่
หรือมีตัวอย่างเด็กจะสมัครท�ำงานช่วงปิด
เทอมเพือ่ หารายได้ บางทีมจิ ฉาชีพเขาหลอกโดยเก็บ
ค่าสมัครค่ามัดจ�ำ ๕๐๐ บาท เด็กก็ชวนเพื่อนสมัคร
พอสมัครจ่ายเงินเสร็จ เขาปิดเว็บไซต์หนี อันนี้ก็เกิด
ขึ้นเพราะเด็กไม่ได้เท่าทัน โฆษณา ช็อปปิ้งออนไลน์
ผู้ไถ่ ฉบับที่

ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้
เชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร นวั ต กรรมสื่ อ
ดิจิทัล ปริญญามหาบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตด้านบริหารการศึกษา
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เธอ
มีผลงานวิจัยและหนังสือวิชาการ
ออกมามากมาย ที่ให้ความรู้เรื่อง
การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และฉลาดใช้
สื่อดิจิทัล
และในฐานะที่ เ ธอเป็ น กรรมการผู ้ จั ด การ
มู ล นิ ธิ อิ น เทอร์ เ น็ ต ร่ ว มพั ฒ นาไทย และยั ง เป็ น
อนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในการใช้สอื่ ออนไลน์ ซึง่ มี ครูหยุย วัลลภ ตัง
คณานุรักษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ ภายใต้ คณะ
กรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(กดยช.) ที่มีท่านนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่ง
อนุกรรมการฯ ดังกล่าว ที่ผ่านมาได้ผลักดันให้เกิด
การขับเคลื่อนงานที่ส�ำคัญหลายชิ้น อาทิเช่น งาน
วิจัยส�ำรวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ ผลัก
ดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อการปกป้อง
คุม้ ครองเด็กกับสือ่ ออนไลน์ การสร้างความตระหนัก
ต่อสาธารณะในการรู้เท่าทันสื่อและภัยออนไลน์
ดร.ศรีดา เริ่มด้วยการให้เราเห็นภาพรวม
ของสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ทไี่ ด้จากการ
ส�ำรวจของศูนย์โคแพท โดยเล่าว่า
“เด็ก ๙๘% เชื่อว่าอินเทอร์เน็ตเป็นบวกคือให้
ประโยชน์แก่เขา และใกล้เคียงกันคือประมาณเกือบ
๙๖% (๙๕.๓๒%) เชือ่ ว่ามีภยั ออนไลน์อยูห่ ลากหลาย
รูปแบบ แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ การที่เขาบอกว่าเขามี
ความรูเ้ รือ่ งภัยออนไลน์มากพอ เขาดูแลตัวเอง และ
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สั่งของ สั่งเกม เสื้อผ้า ซื้อมือถือสมาร์ทโฟน เด็ก
เชื่อ สั่งของมาไม่ได้ของที่ตรงกับที่สั่ง หรือไม่ได้เลย
โอนเงินไปร้อยเปอร์เซ็นต์ เขาหายไปเลย มันเป็นภัย
หลากหลายรูปแบบมาก”
ดร.ศรีดา ชี้ว่า ภัยหลักๆ จากโลกออนไลน์
ที่เด็กไทยก�ำลังเผชิญคือ “๑. ภัยทางเพศ ๒. เรื่อง
การใช้เวลา เสพติด ติดโซเชียล ติดช็อปปิ้ง ติดเกม
และ ๓. เป็นเรื่องพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงของเด็กเอง เช่น

การกลัน่ แกล้งรังแกกัน การเข้าเว็บไซต์ทไี่ ม่ปลอดภัย
การเชื่อหรือแชร์ข้อมูลเท็จ/ผิดกฎหมายคือขาดการ
ไตร่ตรองหรือตรวจสอบ การเล่นพนันออนไลน์ การ
สั่งซื้อสินค้าจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ การพูดคุยและ
ให้ข้อมูลกับคนแปลกหน้าจนถึงขั้นนัดเจอกันแล้ว
ถูกละเมิด การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ต่างๆ”
ดังผลส�ำรวจของ ดีป้า หรือส�ำนักงานส่ง
เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล๒ ระบุว่า ภัยออนไลน์ หรือ
ปัญหาจากการใช้ชีวิตดิจิทัลของเด็กไทยที่พบมาก
ที่สุดมี ๔ ประเภท คือ ๑.กลั่นแกล้งทางออนไลน์
หรือ Cyberbullying ทั้งด่ากันด้วยข้อความหยาบคาย
ตัดต่อภาพ ๔๙% ๒.เข้าถึงสื่อลามกและพูดคุยเรื่อง
เพศกับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ ๑๙% ๓.ติด
เกม ๑๒% ๔.ถูกล่อลวงออกไปพบคนแปลกหน้า ๗%

ภาพ: twinkl.co.uk

เด็กไทยโดน Cyberbullying กลั่นแกล้งรังแกกันบนโลกออนไลน์
กรณีการกลั่นแกล้งรังแกกันบนโลกออนไลน์
หรือ Cyberbullying จากผลการส�ำรวจดังกล่าวของ
โคแพท พบว่า เด็ก ๔๖.๑๑% เคยโดนกลัน่ แกล้งรังแก
ออนไลน์ โดย ๕๙.๔๔% เป็นเพศทางเลือกถูกกลั่น
แกล้งมากที่สุด และมีเด็ก ๓๓.๔๔% ยอมรับว่าเคย
กลั่นแกล้งคนอื่น เมื่อถามถึงการรับมือกับการโดน
กลัน่ แกล้งรังแกออนไลน์นนั้ เด็ก ๕๒% จะบอกเพือ่ น เมือ่ ถามต่อไปว่า เมือ่ โดนแล้วท�ำอย่างไร มีเด็ก ๒๑%
เมื่อถูกกลั่นแกล้ง, ๓๖% จะบอกพ่อแม่, ๓๔% จะลบ บอกว่าไม่ได้ทำ� อะไรเลย ปล่อยให้แกล้ง หรือไม่รู้ว่า
ข้อความหรือภาพ และ ๓.๔% จะบล็อกเพื่อน ส่วน จะท�ำอย่างไร จากผลส�ำรวจนี้ เด็กเกือบ ๕๐% นั่น
ช่องทางทีถ่ กู กลัน่ แกล้งมากทีส่ ดุ คือ โซเชียลเน็ตเวิรก์ ก็คือประมาณ ๕,๐๐๐ คน บอกว่ามีประสบการณ์
โดน Bullying นี้
เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์
Bullying อย่างไร ก็คอื ล้อจุดอ่อนจุดด้อย เช่น
ดร.ศรีดา กล่าวถึงกรณีนี้ว่า “การกลั่นแกล้ง
รังแกออนไลน์ หรือ Cyberbullying เด็กเกือบครึ่งหนึ่ง รูปลักษณ์ อ้วน ด�ำ ล้อความพิการ หรือล้อเพื่อนท�ำ
บอกว่าเคยโดนกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ โดยเฉพาะ อะไรหลุดๆ ถ่ายภาพหลุดๆ ข�ำๆ เอามาโพสต์ แล้ว
เพศทางเลือกมากกว่าครึ่ง คือ ๖ ใน ๑๐ คน และ แชร์ไป บางทีตัดต่อรูป เนื่องจากว่าการล้อกันมันไม่
๒

เด็กไทยเสี่ยงภัยจากออนไลน์ อยู่หน้าจอ ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ www.nationtv.tv 13/6/2561
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ว่าต้องท�ำอย่างไร คือ ต้องลบข้อความหรือภาพที่
ล้อเลียนเขา ที่ท�ำให้เขาไม่สบายใจ และต้องบล็อก
คนที่ทำ� เขา ปิดกั้นไม่ให้เขามาท�ำร้ายเราได้อีก คือ
เด็กท�ำเป็นหรือเปล่า ถ้าบล็อกแล้วเขายังพยายาม
Bullying ด้วยวิธีอื่น ส่งเมล์มา ส่งไลน์มา ต้องไปแจ้ง
พ่อแม่ ไปแจ้งครู ให้ช่วยเหลือ หรืออาจต้องแจ้งเจ้า
หน้าที่ต�ำรวจ”
"เรามีกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้
ในเรื่องภัยและการป้องกันภัยออนไลน์ ฉลาดรู้เท่า
ทันสื่อ ผ่านโครงการ ‘เฝ้าระวังสื่อร้าย ขยายสื่อ
ดี สร้างความฉลาดในการใช้สื่อดิจิทัล’ ให้กับเด็ก
และเยาวชน ครูอาจารย์ แกนน�ำนักเรียน และพ่อ
แม่ผู้ปกครอง ตามจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาค
ของประเทศ โครงการนี้ได้รับทุน สนับสนุน จาก
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ให้
กับประชาชน"

ได้อยู่ในห้องอยู่ในกลุ่มคนแค่นี้เหมือนสมัยก่อน มี
การแชร์ มีการซ�้ำซาก คือ ก็อปปี้ด่าทุกวัน ล้อทุกวัน
แล้วแชร์เป็นวงกว้างกว่าเดิม หรือบางทีเรือ่ งทีเ่ ด็กไม่
ได้บอกพ่อแม่ แต่พอเพื่อนรู้เพื่อนเห็นแล้วเพื่อนล้อ
หรือแกล้ง เมื่อพ่อแม่รู้เด็กก็โดนลงโทษ”
การกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ หรือ Cyberbullying อาจน�ำไปสูก่ ารสูญเสียทีเ่ ราคาดไม่ถงึ อย่าง
การฆ่าตัวตายของผู้ที่โดนกลั่นแกล้ง ดร.ศรีดา เล่า
ถึงกรณีที่เกิดขึ้นจริงว่า
“บางทีเด็กแกล้งกันอาจไม่ได้คดิ ว่ามันจะเป็น
อะไรร้ายแรง แต่บางคนเขารับไม่ไหว กรณีเร็วๆ นี้
มีเด็กโดนเพือ่ นแซวในเน็ตว่า “แนท มึงขายตัวเหรอ”
ซึ่งไม่รู้จริงหรือไม่จริง พอมีคนแรกที่ไปเขียนบนเฟซ
ของน้องคนนี้ ก็มีคนที่สองมาเขียนว่า “เหรอๆ เท่า
ไหร่” แล้วก็ไปต่อ “กูอยากเอามึงบ้าง” บานปลายไป
ใหญ่ น้องเครียด จะฆ่าตัวตาย เพราะมีประวัตสิ ภาพ
จิตใจไม่ดีจากปัญหาครอบครัวอยู่แล้ว
การกลั่นแกล้งล้อเลียนคน บางทีมันอยู่ที่ฐาน
ต้นทุนเขาด้วยว่าเขามีต้นทุนจิตใจหรือครอบครัว
แบ็คอัพเข้มแข็งแค่ไหน พอไม่เข้มแข็งก็อาจจะไป
กวนไปกระตุ้นท�ำให้เขาลุกขึ้นมาฆ่าตัวตาย ซึ่งเคส
พวกนี้ถ้าเรา พ่อแม่ อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าช่วยเหลือ
ไม่ทัน เด็กก็อาจจะเสียชีวิต”
ส�ำหรับวิธีจัดการต่อปัญหา Cyberbullying
ดร.ศรีดามีค�ำแนะน�ำว่า “พอโดน Bullying เด็กรู้ไหม
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เด็กไทยเสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศบนโลกออนไลน์
“เราท�ำเวทีให้เด็กแชร์ประสบการณ์ แล้วเด็ก
การเข้าถึงสื่อลามกและพูดคุยเรื่องเพศกับ
คนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ อาจน�ำไปสู่การถูก มาบอกเองว่าโดนลวนลาม หรือจะโดนล่วงละเมิด
ล่อลวงและถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กและเยาวชน ทางเพศ ซึง่ อย่างนีค้ อ่ นข้างอันตราย พฤติกรรมหนึง่
ไทยเสี่ยงภัยชนิดนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความขาด ทีส่ มุ่ เสีย่ งมากคือ การถ่ายทอดสด (live show) จะเห็น
ว่ามีแอปพลิเคชันถ่ายทอดสดเยอะมาก พอยกมือถือ
วุฒิภาวะ ไม่รู้เท่าทัน ท�ำให้หลงเชื่อได้ง่ายๆ
ขึ้นมากดปุ่มถ่ายทอดสด หันกล้องไปทางที่ต้องการ

และที่ น ่ า เป็ น ห่ ว งยิ่ ง ขึ้ น
เมื่อพบว่าเด็กไทยที่เสี่ยงภัยใน
โลกออนไลน์ นั้ น มี อ ายุ น ้ อ ยลง

ภาพ: www.khaosod.co.th

18 ผู้ไถ่ ฉบับที่ ๑๐๗ : พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑
ทั้งภาพและเสียงอะไรก็ไปเลย ซึ่งตรงนี้เด็กจะไม่ เรื่อยๆ ดร.ศรีดา เล่าถึงกรณี ‘การโชว์สด’ ที่เกิดขึ้น
ระมัดระวังว่าตัวเองก�ำลังออกอากาศ”
จริงกับเด็กเล็กอายุเพียง ๗ ขวบ
ดร.ศรีดา โชว์หน้าจอไอแพดให้ดู โดยยก
“เด็กบางคนอายุแค่ ๗ ขวบ ตัวเองอยู่ในห้อง
ตัวอย่างโปรแกรมแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อ บิโก้ ไลฟ์ กดกล้อง มันก็ถ่ายทอดสดไป เด็กก็เดินไปเดินมา
(Bigo Live) ซึง่ เป็นแอปถ่ายทอดสด (Video Streaming) ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะไร แต่ว่าภาพชีวิตของเขาโดน
ในสังคมออนไลน์ พร้อมเล่าว่า
ถ่ายทอดไปแล้ว แล้วก็มีคนที่คลิกเข้ามาดู พอเห็น
“อันนี้เป็นวีดีโอเต้น เด็กแต่งตัววาบหวิวแล้ว เป็นเด็กก็ลวนลาม เออ ส่องกล้องไปที่ขาหน่อยสิ
เต้น ท�ำไมเด็กต้องท�ำอย่างนี้ เพราะมีคนเข้ามาพูด หรือถาม น้องบ้านอยู่ไหน เดี๋ยวไปหา โชว์อกหน่อย
คุย บอกให้เด็กท�ำท่านั้นท่านี้ กดส่งสติกเกอร์เชียร์ ได้ไหม พี่ให้ ๕๐๐ บาท พ่อแม่บางคนเข้ามาเห็นก็
เด็กก็เอาสติกเกอร์ไปเปลี่ยนเป็นเงินจริงจากบริษัท เก็บภาพหน้าจอนีไ้ ว้ แล้วเอามาฟ้องนักข่าวหรือฟ้อง
Bigo มันก็เป็นความเสี่ยงว่า เด็กที่ยังไม่เข้าวงการ เพจดังๆ แล้วบอกว่า โปรแกรมนี้อันตรายมากเลย
ยังไม่เคยท�ำแบบนี้ พอเห็นคนอื่นเขาท�ำก็ใจแตกได้ พ่อแม่รู้หรือเปล่า แม้แต่เด็กที่เข้าไปถ่ายทอดสด ไม่
หรือการที่เด็กผู้ชายแช็ตคุยกับคน พอแช็ตไปเจอผู้ ได้พูดเรื่องเพศอะไรเลย ก็มีคนเข้ามาลวนลามลูก
หญิงบอกว่ามาโชว์หวิวกันไหม ผู้ชายบอก เอาสิๆ ได้นะ”
ดร.ศรีดา ยังตั้งประเด็นถึงเรื่องคุณค่าและ
ให้เธอถอด ๑ ชิ้น ฉันถอด ๑ ชิ้น แลกกันนั้น พอท�ำ
จริงๆ เด็กผูช้ ายดันถูกอัดวีดโี อไว้แบล็คเมล์เรียกเงิน” ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และค่านิยมของสังคมที่
ที่คาดไม่ถึงก็คือ เรามักคิดว่าส่วนใหญ่ของ ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ว่า “มันเกี่ยวกับ
เด็กทีถ่ กู ล่อลวงและล่วงละเมิดทางเพศมักจะเป็นเด็ก ไลฟ์สไตล์ ค่านิยมใหม่ๆ เรื่องของการหาเงินง่ายๆ
ผูห้ ญิงนัน้ ตอนนีก้ ลับพบว่ามีกรณีของเด็กผูช้ ายทีถ่ กู มากๆ เพื่อมาใช้จ่ายซื้อข้าวของราคาแพง ความ
เคารพนับถือตัวเองมันน้อยลง มีเด็กที่ตั้งใจโชว์
หลอกเอาคลิปวีดีโอแบล็คเมล์เพิ่มมากขึ้น
ดร.ศรีดาให้ดูภาพในไอแพดพร้อมเล่าว่า “นี่ เพราะโปรแกรมบางตัวมันเอื้อให้ ให้คนดูแล้วชอบ
คือหน้าจอแช็ต พอฝั่งนั้นแก้ผ้ามา เด็กผู้ชายก็แก้ผ้า กดไลก์ กดว้าว กดส่งดอกกุหลาบ แอปพลิเคชันนีม้ นั
โชว์ตอบ เลยโดนบันทึกวีดีโอมาแบล็คเมล์ เราเจอ เอื้อให้สะสมสติกเกอร์พวกนี้ กุหลาบเอย เพชรเอย
กรณีแบบนี้เดือนละ ๒-๓ เคส แจ้งมาที่เรา เป็นเด็ก แล้วไปแลกเป็นเงินสดกลับมาจากบริษัทได้
นักเรียนโรงเรียนดัง เป็นดรัมเมเยอร์ จะเข้าวงการ
บางคนลุกขึ้นมาเต้น โชว์ ใส่เสื้อเอวลอย
จะไปถ่ายแบบ จะเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. คือ กางเกงสั้น ดันทรง เพื่อจะเรียกสติกเกอร์พวกนี้
มีอนาคตทั้งนั้น เขาก็พร้อมที่จะจ่ายเงินค่าไถ่วีดีโอ อย่างรถเฟอร์รารีค่ นั หนึง่ ต้องใช้เงินจริง ๒,๕๐๐ บาท
แสดงว่าพวกมิจฉาชีพก็มีเป้าของเขาอยู่ เด็กหน้าตา ส่งเฟอร์รารี่ให้นางแบบที่เป็นเด็กเต้นโชว์แต่งวับๆ
ดี โรงเรียนดัง เพือ่ จะแบล็คเมล์ นี่
คือภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้น”

ภาพ: news.thaipbs.or.th
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เด็กเพื่อจุดประสงค์
ในการล่ ว งละเมิ ด
ทางเพศ กรณีนี้ผิด
กฎหมายเลย แม้ว่า
การข่มขืนยังไม่เกิด
การนัดเจอยังไม่เกิด
เรื่องนี้กฎหมายต่างประเทศมี แต่บ้านเราไม่มี”
ในขณะที่ เ ด็ ก ไทยอายุ เ พี ย ง ๕ ขวบก็ มี
แอ็กเคานต์โซเชียล มีเฟซบุ๊กส่วนตัว แต่หลายๆ
ประเทศมีหน่วยงานที่กำ� กับดูแล มีมาตรการในการ
ก�ำหนดอายุของเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงสื่อ
โซเชียลที่เข้มงวดรัดกุม เช่น สหรัฐอเมริกา ก�ำหนด
อายุเด็กไม่ถึง ๑๓ ปี ห้ามเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดีย
ใดๆ หรืออย่างประเทศอังกฤษก็มีหน่วยงานเฉพาะ
ในการก�ำกับดูแล ถึงเวลาหรือยังที่ไทยเราจะต้องมี
กฎเกณฑ์ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ภาพ: aboutmom.co

แวมๆ เด็กก็จะรวบรวมสติกเกอร์พวกนี้ไปแลกเป็น
เงินจากบริษัทแอปนี้
หรือกรณีที่เด็กท�ำตัวเอง ไปสมัครเปิดแอ็กเคานต์เอง ลงรูปตัวเอง และประกาศหาคู่ด้วย ใคร
ให้ลูกเล่นแล้วไม่มีเวลาดูแล พอเด็กเจอค�ำลวนลาม
บ่อยๆ แล้วคลิกไปดูกล้องอื่นเขาก็ท�ำ เด็กก็ท�ำตาม
เด็กบางคนก็อาบน�ำ้ โชว์เลย มีเต้น มีสายย่อ สายโชว์
มีการติดต่อกัน ขอเบอร์ ขอไลน์ ขอเฟซ เพื่อจะไป
ซื้อขายบริการ หรือนัดเจอกันต่อ มันเป็นเรื่องของ
การเรียนรูผ้ ดิ ๆ คุณค่าหรือตัวตนทีเ่ ด็กก�ำลังแสวงหา
ประเด็นเหล่านีม้ นั มีเยอะ ซึง่ เป็นเรือ่ งของการ
รูเ้ ท่าทันสือ่ ออนไลน์ เพราะคนบนโลกออนไลน์กม็ ที งั้
ดีและเลว แล้วก็ปลอมโพรไฟล์ได้ ใส่รปู ปลอม พูดจา
ดีทั้งๆ ที่จริงๆ อาจไม่ใช่คนดี ก็ต้องระมัดระวัง"
อีกภัยออนไลน์ที่น่าเป็นห่วงคือ การโดน
ผูใ้ หญ่ในโลกออนไลน์ลวงให้ไว้ใจเพือ่ หวังล่วงละเมิด
ทางเพศเด็กที่เรียกว่า Grooming ดร.ศรีดา เล่าว่า
“การกรูมมิ่ง (Grooming) คือผู้ใหญ่พูดคุยกับ
เด็กและสร้างความไว้วางใจกับเด็กว่าเป็นผูใ้ หญ่ใจดี
เป็นป๋า เป็นคนที่ปรารถนาดีต่อเขา พอสร้างความ
สัมพันธ์นั้นขึ้นก็จะเริ่มนัดเด็กออกมา หาโอกาสอยู่
ล�ำพังกับเด็ก แล้วเปิดวีดีโอโป๊ให้ดู ให้เห็นว่าเด็กคน
นี้นอนกับผู้ใหญ่แล้วได้ตังค์ รวย มีชีวิตอยู่ดี เพราะ
ฉะนั้นให้หนูนอนกับฉัน การ Grooming นี้คือแค่พูด
คุยกันในเน็ต เราดูจากข้อมูลที่คุยกัน แล้ววิเคราะห์
ออกมาว่านี่คือการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับ

๑๐๗ : พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑

ภาพ: www.thansettakij.com

ผู้ไถ่ ฉบับที่

เด็กไทยเสี่ยงติดเกมออนไลน์
ผลวิจัย ติดเกม ท�ำลายสมอง
ดร.ศรี ด า ยั ง กล่ า วถึ ง ผลการส� ำ รวจ
สถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ที่ระบุว่าเด็ก
ไทยกว่า ๘๐% เล่นเกมออนไลน์ โดยเฉพาะเด็กผูช้ าย
เสี่ยงติดเกมมากกว่าผู้หญิง

ผู้ไถ่ ฉบับที่

๑๐๗ : พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑

ภาพ: game-tep.com

“มีค�ำถามเชิงลึกในแต่ละประเด็น เช่น เคย
เล่นเกมออนไลน์ไหม เด็ก ๘๐.๔๘% บอกว่าเคยเล่น
และ ๕๐.๗๓% ของเด็กผู้ชายบอกว่าเล่นทุกวันหรือ
เกือบทุกวัน ซึ่งการเล่นทุกวันหรือเกือบทุกวันนั้น
เสี่ยงติดเกม”
เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับรองให้การ
แข่ ง ขั น วี ดีโ อเกมชิ ง เงิ น รางวั ล หรื อ อี ส ปอร์ ต
(E-Sports) เป็นประเภทกีฬาชนิดหนึ่ง ท�ำให้ภาค
เอกชนผูป้ ระกอบการเกม โหมโฆษณาประชาสัมพันธ์
ท�ำการตลาดเพื่ อให้ เด็กมาเล่นเกมซ้อมเกมเพื่อ
แข่งขันชิงเงินรางวัลมากขึ้น ส่งผลให้จ�ำนวนเด็กติด
เกมเพิ่มขึ้นถึง ๖ เท่าในระยะเวลาเพียง ๖ เดือน
ในมุมมองของสถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนา
เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคี
เครือข่าย เห็นว่าอีสปอร์ตเป็นภัยออนไลน์ที่น่าเป็น
ห่วงเนื่องจากเป็นธุรกิจเกมที่มุ่งเน้นส่งเสริมนักเล่น
เกมมืออาชีพโดยมีเป้าหมายที่เด็กและเยาวชน จึง
มีความเสี่ยงว่าเด็กและเยาวชนจะเสพติดเกมมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพและพัฒนาการ
ของเด็กอีกด้วย
จากข้อมูลงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์
ระบบประสาทของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งศึกษาระบบประสาทในกลุ่มที่ติดเกมออนไลน์
(Internet Gaming Disorder, IGD) เปรียบเทียบกับ

๓

ภาพ: marketeer.co.th
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กลุ่มที่ไม่ติดเกมด้วยวิธี FMRI and VBM พบว่า กลุ่ม
ติดเกมมีปริมาตรสมองส่วนสีเทา (Grey Matter) หด
ลง และการท�ำงานสมองด้านหน้าซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญ
ที่รับผิดชอบการท�ำงานระดับสูงของสมองด้าน EF
(Executive Function) เช่น การคิดวิเคราะห์ วางแผน
จัดการ รวมทัง้ การควบคุมตนเองทัง้ ด้านอารมณ์และ
สังคม มีความบกพร่อง๓
ดร.ศรีดา กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ตอนนี้สังคม
ก�ำลังเข้าใจผิดว่าอีสปอร์ตเป็นกีฬา เหตุเพราะ
รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับรอง
ให้สมาคมแข่งเกมอิเล็กทรอนิกส์ชิงเงินรางวัล หรือ
สมาคมอีสปอร์ต เป็นสมาคมกีฬาชนิดหนึ่ง พอมี
ค�ำว่า ‘สปอร์ต’ ปุ๊บ คนก็เข้าใจผิดว่าเป็นกีฬา ซึ่ง
จริงๆ ไม่ใช่กีฬา อย่างในเวทีวิชาการมีการพูดคุย
กันว่า เล่นแล้วแข็งแรงเหรอ เด็กเล็กๆ จะให้เล่นเกม
อิเล็กทรอนิกส์เตะบอล หรือควรจะให้ออกไปข้าง
นอก เอาลูกบอลไปเตะในสนาม
เราไปท�ำงานต่างจังหวัด มีพอ่ แม่จำ� นวนมาก
มาเล่าว่า ลูกบอกว่ารัฐบาลรับรองว่าเล่นเกมมัน
เป็นกีฬา เพราะฉะนั้นขอตังค์ไปเล่นเกม ขอเงินซื้อ
คอมพิวเตอร์สเปคสูงเพื่อซ้อมเล่นเกม เพราะเอกชน

เด็กไทยเสี่ยงภัยจากออนไลน์อยู่หน้าจอ ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ www.nationtv.tv ๑๓/๐๖/๒๕๖๑
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เงินรางวัล ใช้ค�ำว่า "อีสปอร์ต" แล้วการโปรโมทก็
สอดคล้องกันต่อเนื่องเพื่อให้เห็นว่ามันมีกีฬานี้อีก
ประเภทหนึ่งนะ ปิดเทอมนี้มาซ้อมเกมกัน แล้วก็มี
บริษทั ทีข่ ายเกม ขายเครือ่ งเล่นเกม จัดอบรมนักกีฬา
อีสปอร์ต ออกมาจัดคอร์สอบรม ท�ำโปรโมชันขาย
เครื่อง ขายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเล่นเกม อัน
นี้เป็นภัยออนไลน์อย่างหนึ่ง เพราะเกมที่จัดแข่งขัน
เป็นเกมออนไลน์ที่ต้องเล่นกันเป็นทีม ซึ่งถ้าสังคม
ไม่รู้เท่าทัน ก็ไม่สามารถจัดการดูแลได้”

โฆษณาว่าแข่งเยอะๆ เป็นอาชีพได้ ต่อไปจะมีอาชีพ
เหมือนโรนัลโด้ แต่แทนทีจ่ ะไปซ้อมบอล ให้ซอ้ มแข่ง
เกม เพราะถ้าเป็นนักกีฬาไปแข่งในเวทีใหญ่ๆ ได้เงิน
รางวัลเป็น ๑๐ ล้านบาท คืออันนี้มันเป็นข้อมูลด้าน
เดียวทีเ่ ขาเอามาพูด มันเป็นธุรกิจขายเกม ขายเครือ่ ง
และอุปกรณ์การเล่นเกม
อีสปอร์ต ไม่มีข้อมูลทางวิชาการรับรอง ไม่มี
ต�ำราไหนทางแพทย์หรือทางกีฬาที่รับรองว่าการ
แข่งขันเกมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกีฬา แต่มันเป็นค�ำ
ที่ทางภาคธุรกิจเอกชนสร้างขึ้นมาว่าแข่งเกมชิง
เด็กไทยเสี่ยงติดพนันออนไลน์
จากการส� ำ รวจของส� ำ นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ระบุ
ว่า ในรอบ ๑ ปี ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๘- ๒๕๕๙ พบ
ว่าการพนันออนไลน์ที่เด็กและวัยรุ่นนิยมสูงที่สุดคือ
การทายผลฟุตบอลออนไลน์ และมีเว็บไซต์เล่นพนัน
ออนไลน์มากถึง ๒๑๓,๐๐๐ เว็บไซต์ เด็กและเยาวชน
ไทยจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดพนัน
จากผลส�ำรวจสถานการณ์พฤติการณ์และ
ผลกระทบในการเล่นพนันในประเทศไทย ปี ๒๕๖๐
โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อ
พัฒนาสังคมและธุรกิจ๔ พบว่า คนไทยร้อยละ ๗๕.๒
หรือ ๔๐ ล้านคน เคยเล่นพนัน โดยเป็นการเล่น
พนันฟุตบอลในประเทศไทยสูงถึง ๒.๕ ล้านคน ใน
จ�ำนวนนี้มีเยาวชนอายุ ๑๕-๒๕ ปี กว่า ๖ แสนคน
ด้วย นอกจากนี้ยังพบนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ในปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๙๑.๘ รู้จักการเล่นพนันจาก
คนในครอบครัว ชุมชน และญาติ และในจ�ำนวนนี้
มากกว่า ๑ ใน ๔ ระบุว่าอยากเล่นการพนันเมื่อเห็น
ผู้ใหญ่เล่น ส่วนในโซเชียลมีเดียพบว่าเด็กร้อยละ
๔
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๗๒.๑ เคยเห็นโฆษณาเชิญชวนให้เล่นการพนัน และ
ในจ�ำนวนนีร้ อ้ ยละ ๑๔.๖ ตามไปเล่นการพนันยังช่อง
ทางที่เชิญชวน และมีเด็กมากถึงร้อยละ ๕๑.๘ เคย
เล่นพนันโดยใช้เงินเดิมพัน
กรณีเด็กและเยาวชนกับการพนันออนไลน์
ดร.ศรีดา ให้ความเห็นว่า “เรื่องของออนไลน์มัน
ท�ำให้เกิดการพนันง่าย เกิดนักพนันหน้าใหม่ คือ
เด็กและเยาวชนเข้ามาเป็นลูกค้า มีเด็กระดับประถม
ศึกษาอายุ ๗-๘ ขวบ เริ่มเล่นพนันแล้วในบ้านเรา
อาจเริ่มจากพนันง่ายๆ สนุกๆ เดินหวย พ่อแม่บ้าน
เราเนี่ยให้ลูกไปซื้อหวย เดินโพยหวย
และเมื่อเขาเข้าออนไลน์ เขาใช้ไลน์ ก็ Add
Friends (เพิ่มเพื่อน) ส่งมาจากบ่อนพนัน ใช้รูป

อึ้งเด็กไทยกว่า ๖ แสน เป็นเหยื่อพนันออนไลน์ เดลินิวส์ ๑๐/๖/๒๕๖๑ https://www.msn.com
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โพรไฟล์โป๊ๆ เห็นหน้าอกหน่อย แต่พอคลิกเข้าไป
เป็นเว็บพนัน ถึงแม้เด็กไม่ได้เข้าหาเว็บเอง แต่พอมี
แอปพวกนีส้ ง่ มา มันส่งเข้ามาถึงตัวเลย แล้วเด็กเห็น
สติกเกอร์ เห็นรูปโฆษณา อยากรู้อยากลอง แค่คลิก
เข้าไปก็ได้แล้ว พอเข้าไปเขามีลดแลกแจกแถมดึงดูด
ค่อนข้างมาก แล้วอีกอย่างไม่ต้องใช้เงินสด แค่ไป
เอาบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของแม่ แค่มเี ลขทีบ่ ญั ชี
ก็ได้แล้ว หรือบางทีเขารับพวก E-Money (Electronic
Money) ที่เป็นแคชการ์ด (Cash Card) ก็ได้หมด
ทางออนไลน์มันสมัครง่าย ใช้เวลาแค่ ๑๐
นาที สามารถแทงได้เลย เราแค่เปิดเว็บไซต์ดู มัน
จะแนะน�ำหมดเลย วิธกี ารสมัครแค่ไปเปิดบัญชี ฝาก
เท่าไหร่ สมมุติศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ฝาก ๑,๐๐๐ คุณ
ได้แถม ๑๐๐ มันจะมีโฆษณาคล้ายๆ เงินเราได้โบนัส
เพิ่มไง ลงไป ๑,๐๐๐ เราแทงได้ ๑,๑๐๐ แล้วมีการ
สอนทุกอย่าง เล่นยังไง แทงยังไง แล้วมีโลโก้ธนาคาร
บนเว็บไซต์ด้วย”
ดร.ศรีดาชี้ว่า กีฬากับการพนันตอนนี้มันไป
ด้วยกันแม้แต่สื่อเองก็ยังไม่รู้เท่าทัน หรือมีบางสื่อที่
ขาดจริยธรรม รับเงินจากสปอนเซอร์ที่เป็นเว็บพนัน
ซึ่งเท่ากับมีส่วนช่วยท�ำลายสังคมไทย

“กีฬาเชื่อมโยงกับพนันค่อนข้างจะสมบูรณ์
แล้ว ท�ำให้มาตรฐานการกีฬาเสีย และตัวที่เป็น
ปัญหาหนึ่งคือ สื่อ เพราะสื่อไม่ได้บอกแค่ว่าใครจะ
แข่งกับใคร แต่บอกด้วยว่าใครเหนือกว่าใคร แต้มต่อ
เท่าไหร่ ใครน่าจะชนะ และสือ่ บางสือ่ ทีไ่ ม่มจี ริยธรรม
ขึ้นสปอนเซอร์เว็บพนัน เว็บโป๊ อันนี้เป็นประเด็นว่า
แม้แต่สื่อก็ไม่เท่าทัน หมายถึงมีเงินจ้างเข้ามาให้ท�ำ
รายการนี้ หรือสปอนเซอร์เป็นอย่างนีก้ เ็ อา ซึง่ เท่ากับ
ท�ำลายสังคมไทย และเว็บพนันยังมีการจ้างนางแบบ
แต่งวับๆ แวมๆ เต้นแล้วถือป้ายเว็บพนัน หรือเพ้นท์
ตัวให้เป็นชื่อเว็บพนันซึ่งเป็นสปอนเซอร์ มันเป็นรูป
แบบธุรกิจสีดำ�
จริงๆ ฝ่ายกีฬาเขาก็พยายามถ่วงดุลตรงนีอ้ ยู่
แล้วไม่ให้ถูกครอบง�ำด้วยสปอนเซอร์ แต่ท�ำได้ค่อน
ข้างยากมากเพราะถ้าไปเข้าเว็บพนันตอนนี้ นอกจาก
มีคาสิโน มีโป๊กเกอร์ แล้วยังมี Sport Gambling คือ
พนันการกีฬาด้วย
ส่วนกฎหมายและการก�ำกับดูแลภัยออนไลน์
ประเภทนี้ก็ยังเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่ค่อยรู้กันมากนัก
“กลไกการก�ำกับดูแล การป้องกันโดยพ่อแม่ผู้
ปกครอง ความล้าหลังของกฎหมาย อย่างกฎหมาย
ดูแลการพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ เก่ามากเกือบร้อยปี

ภาพ: www.slideshare.net
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กรณีโป๊ลามก แต่ พ.ร.บ.คอมพ์ฯ ที่แก้ใหม่เมื่อต้นปี
ก่อน บอกว่า ถ้าใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตท�ำ
ผิดตามกฎหมายอืน่ ก็จะมีความผิดด้วย อันนีเ้ ท่ากับ
ว่าคุณท�ำอะไรผิดๆ บนโลกออนไลน์ ก็จะเอาผิดได้
ซึ่งเรื่องนี้ประชาชนยังไม่ค่อยรู้กัน”
ผู้ไถ่ ฉบับที่

กฎหมายฉบับนีบ้ อกว่าอะไรทีเ่ ป็นพนัน เช่น อุปกรณ์
เล่นพนัน ไพ่ ถัว่ โป แต่ไม่ได้พดู ถึงเว็บพนัน หรือเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ตอนนี้ถ้าเป็นพนันออนไลน์ ต�ำรวจ
ยังไม่สามารถจับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อก่อน พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ไม่ได้พูดถึงพนันออนไลน์เลย พูดถึงแต่
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‘เฝ้าระวังสื่อร้าย ขยายสื่อดี’
ให้การศึกษาเด็กและเยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยในโลกออนไลน์
ดร.ศรีดา อธิบายถึงทักษะรูเ้ ท่าทันสือ่ ประการ
แรกคือ การเข้าถึงสื่อหลากหลายรูปแบบและหลาก
หลายแหล่งที่มา และน�ำมาวิเคราะห์แยกแยะ

ภาพ: กสทช.

เห็ น ได้ ว ่ า ภั ย หลากหลายรู ป แบบในโลก
ออนไลน์ล้วนเป็นภัยที่เข้าถึงตัวเด็กและเยาวชนได้
ง่ายกว่าที่เราคาดคิด ดังนั้นการสร้างทักษะในการรู้
เท่าทันสือ่ ออนไลน์แก่เด็กและเยาวชน และครอบครัว
เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันให้เด็กและพ่อแม่ผปู้ กครองจึงเป็น
สิ่งจ�ำเป็น
ดร.ศรีดา กล่าวถึงกระบวนการสร้างทักษะ
เพื่อรู้เท่าทันสื่อว่า มี ๔ ประการ คือ ๑.เข้าถึง
สื่ อหลากหลายรูป แบบหลากหลายแหล่ง ๒.คิ ด
วิเคราะห์ ๓.เลือกคุณค่าสาระที่ปรากฏในสื่อนั้น
และ ๔.สื่อสารออกไปอย่างสร้างสรรค์
ส�ำหรับกระบวนการอบรมเพื่อสร้างทักษะรู้
เท่าทันสื่อโดยทีมงานของ ดร.ศรีดา จะเป็นกิจกรรม
ที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติ
สร้างสถานการณ์จ�ำลองจากกรณีปัญหาที่เกิดขึ้น
จริง เพือ่ ว่าหากเผชิญปัญหา ผูท้ เี่ คยอบรมจะมีทกั ษะ
สามารถน�ำไปใช้ได้จริง

“สิง่ แรกทีเ่ ราสอนคือ รูเ้ ท่าทันสือ่ หมายความ
ว่าสือ่ ทุกอย่าง เช่น ข่าว หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ ข้อมูล
ข่าวสารที่ส่งแชร์กันมา ทุกครั้งที่คุณได้รับข่าวสาร
ข้อมูล หนัง เพลง ละคร วีดีโอ ชิ้นข่าว อะไรก็ตาม
แม้แต่สิ่งที่เราเห็นในทีวี นักข่าวอาจไปถ่ายมา ไป
สัมภาษณ์เยอะแยะแล้วตัด แต่ง ตัดต่อเนือ้ หาข้อมูล
มันอาจไม่จริงทั้งหมด มันอาจมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้น
มา คุณต้องไปเช็คข่าวที่อื่น แหล่งอื่น ไม่ใช่เชื่อข่าว
ชิ้นนั้นเลย
คุณต้องไปหาข้อมูล ไปดูว่าช่อง ๓ ว่ายังไง
ช่อง ๗ ว่ายังไง ไทยรัฐ เดลินิวส์ว่ายังไง คนบนเน็ต

ภาพ: www.gangbeauty.com

ดร.ศรีดา ยกตัวอย่างกรณีปัญหาที่เกิดขึ้น
จากข่าวทีถ่ กู ตัดต่อและน�ำมาแชร์ตอ่ ๆ กันไปในสังคม
ออนไลน์ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถูกพาดพิงเป็นข่าว
“ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด เขาเลือกน�ำเสนอ
แค่บางอย่างและเราเชื่อตามนั้น เกิดอารมณ์ตาม
นั้น เช่น เร็วๆ นี้ที่มีคนตัดต่อค�ำพูดของ ผอ.สาลินี
ชุม่ วรรณ์ ส�ำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป็นประเด็น
ว่า เซ็กส์ทอย (Sex Toy) ร้านที่ขายอุปกรณ์กระตุ้น
ทางเพศ ของเล่นทางเพศ ควรจะให้เป็นร้านที่ถูก
กฎหมายไหม แล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์ ผอ.สาลินี
เนือ่ งจากหน้าทีเ่ ธอเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เธอก็เลย
บอกว่าเรือ่ งนีไ้ ม่คอ่ ยเหมาะกับบริบทคนไทยเท่าไหร่
ต้องมีงานศึกษาวิจัยเพื่อดูว่าผลกระทบเป็นอย่างไร
ความจริงเธอก็พูดดีอยู่ แต่มีคนไปตัดต่อ
กลายเป็นว่า ไม่ควรมีในเมืองไทย ถ้าเกิดอารมณ์
ทางเพศก็ให้ไปออกก�ำลัง ซึ่งอันนี้คล้ายๆ เคยเป็น
ข้อสอบโอเน็ตที่ถามเด็กว่า ถ้ามีอารมณ์เพศแล้วให้
ไปเตะบอล แล้วคนก็ฟอร์เวิร์ด แชร์รูป ผอ. กับค�ำ
ที่โดนตัดต่อ คนก็ด่าตรึมเลยเพราะเชื่อสื่อ
เรื่องนี้ถ้า ผอ. จะลุกขึ้นมาฟ้องคนที่ตัดต่อ
ฟ้องคนหมิ่นประมาททุกคนที่มาเขียนโพสต์ เพราะ
มีคนมาเขียนว่า “อีนี่ต้องไม่มีผัวแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์”

ภาพ: Workpoint News
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พูดยังไง แล้วคุณจะได้ขอ้ มูลในเรือ่ งนัน้ เยอะขึน้ นีค่ อื
ทักษะแรก คุณต้องเข้าถึงสือ่ หลากหลายรูปแบบและ
หลากหลายแหล่ง เพราะคุณจะได้ขอ้ มูลมหาศาลเลย
แต่คุณต้องเปรียบเทียบ วิเคราะห์ อันไหนจริง อัน
ไหนเท็จ สื่อหัวไหนน่าเชื่อถือ ไม่น่าเชื่อถือ”

หรือ “ก็ปิดกั้นกันอย่างนี้น่ะซิ คดีข่มขืนถึงผุดขึ้นทุก
วัน” คือเขียนแง่ลบและต่อว่า ผอ.เยอะมากเลย”
ดร.ศรีดา สรุปปิดท้ายว่า “นี่คือการรู้เท่าทัน
สื่อ คุณเห็นอะไรแล้วแชร์ คุณเชื่อ เชื่อไม่พอ คุณ
แชร์ คุณหมิ่นประมาท คุณไปเขียนด่าเขาด้วย และ
การทีค่ ณุ แชร์ไปแล้วข้อมูลนัน้ ไม่จริง มันก็เท่ากับคุณ
เผยแพร่ข้อมูลเท็จ คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณก�ำลังท�ำผิด
กฎหมาย ๑.เผยแพร่ขอ้ มูลเท็จ ๒.คุณหมิน่ ประมาท
เขา คุณท�ำให้เขาได้รับการดูถูก เกลียดชัง ดูหมิ่น
อับอาย เสียชื่อเสียง คุณรู้หรือเปล่า ไม่ว่าคุณจะ
เป็นคนที่หนึ่งหมื่น เขาด่ากันมาแล้ว คุณด่าซ�้ำ คุณ
ก็ผิดเท่ากับคนแรก”
กระบวนการต่อไป คือ สร้างสถานการณ์
จ�ำลอง โดยน�ำกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง มาให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้สวมบทบาทสมมุติ คิดวิเคราะห์และ
เรียนรู้หรือแก้ปัญหานั้นๆ
“เมือ่ เท่าทันสือ่ แล้ว เราจะเชือ่ มโยงว่าบนโลก
ออนไลน์นี้ สื่อ ข่าวสารจะเยอะมาก มันมีภัยอะไร
บ้าง ภัยจากเนื้อหาสาระ ภัยจากคนแปลกหน้า ภัย
จากพฤติกรรมของเราเอง ภัยทางเทคนิค แล้วเราก็
จะมีตัวอย่างเคสให้สวมบทบาทสมมุติ โดยเอาข่าว
ที่เกิดขึ้นจริง เช่น เด็กนัดเจอกับคนที่มีภาพโพรไฟล์

ภาพ: www.etda.or.th

หล่อๆ เป็นติ่งเกาหลี พอไปแล้ว ไม่ใช่นี่หว่า แต่ก็
ยังจะไปกับเขาอีกเพราะเขาบอกจะพาไปหาดารา
เกาหลี พอไปแล้วก็โดนล่วงละเมิดทางเพศ
เราก็จะให้วเิ คราะห์วา่ ถ้าเกิดเหตุการณ์ ญาติ
เรา เพือ่ นเรา เราจะเตือนเขาตรงไหนให้ฉกุ คิดว่ามัน
อาจจะไม่จริง มันอาจจะเป็นอันตรายตรงไหน หรือ
ถ้าเกิดขึ้นแล้ว โดนละเมิดไปแล้ว คลิปหลุดไปแล้ว
จะท�ำอย่างไร จะแจ้งความที่ไหน เอาหลักฐานอะไร
ไปแจ้งความ จะต้องเข้มแข็งลุกขึ้นสู้ต่อไปอย่างไร
ได้บทเรียนอะไร ผิดกฎหมายข้อไหน ป้องกันอย่างไร
จะบอกต่อเพื่อนอย่างไร”
อีกหนึ่งสถานการณ์จ�ำลองที่ให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้แสดงบทบาทสมมุติ
“มีตวั อย่างว่า น้องคนนีโ้ ดนเพือ่ นถ่ายรูปตอน
เดินกับคนแก่ๆ มีรถหรูๆ แล้วโดนโพสต์วา่ ‘นักศึกษา
ขายตัว’ แล้วเราก็จะถามว่า ถ้าคุณเป็นคนใช้โซเชียล
มีเดียแล้วเห็นภาพนี้ คุณจะท�ำอย่างไร คุณจะไป
เขียนอย่างไร เราก็จะให้กระดาษโพสต์อิท (Post-it)
ให้เขียน ไม่ต้องบอกชื่อ แล้วไปแปะ
อันนีค้ อื ความเห็นของคนบนโลกไซเบอร์ แล้ว
ให้อ่านทีละใบ เขาก็จะเห็นเลยว่ามีค�ำด่าทั้ง ‘แรด’
‘ร่าน’ ‘ลาออกไปขายตัวไป’ นีค่ อื จ�ำลองสถานการณ์
บางความเห็นก็จะบอกว่า “เฮ้ย อาจไม่ใช่เรื่องจริง
หรอก เขาอาจไปกับพ่อ เขาอาจเป็นเซลส์ขายคอนโด
อย่าไปตัดสินเขา” เป็นความเห็นเชิงบวก บางความ
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เห็นก็บอกว่า “ไม่เกี่ยว เรื่องของเธอหรือเปล่า” หรือ
“อย่าไปพูดไม่ดีนะ เดี๋ยวโดนหมิ่นประมาท”
แล้ว ดร.ศรีดา ก็สรุปถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
สถานการณ์จำ� ลองนีว้ า่ “เห็นไหม มันก็จะมีความเห็น
บวก ลบ และกลางๆ กิจกรรมเหล่านี้ก็จะให้เขาได้
เรียนรูว้ า่ ไม่วา่ จะดีจะเลว ไม่วา่ เรือ่ งจะจริงหรือเท็จ
ความเห็นจะมา ๓ แบบเสมอ แล้วเราก็จะสรุปตบ
ท้ายให้วา่ ถึงเรือ่ งจะผิดจริงหรือไม่จริง เราก็ไม่มสี ทิ ธิ
ที่จะไปด่าเขาเพราะเราอาจจะท�ำผิดกฎหมาย และ
อีกอย่างหนึ่งก็คือ เราอย่าไปตัดสินคน แล้วสุดท้าย
จะมีค�ำเฉลยออกมาว่า “น้องเขาไปกับคุณอา คุณ
พ่อ คุณลุง ไม่ได้เป็นเรื่องจริง” อ้าว! แล้วใครท�ำผิด
กฎหมายบ้าง ให้ยกมือ”
เมื่อได้ความรู้ มีทักษะเท่าทันสื่อและภัย
ออนไลน์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงวิธีการป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาแล้ ว ยั ง มี ก ระบวนการสื่ อ สาร
สาธารณะบอกต่อความรู้ โดยให้ ท ดลองสร้ า งสื่ อ
ประเภทต่างๆ เช่น ท�ำโปสเตอร์ สื่อกราฟิก หนังสั้น
หรือคลิปวีดีโอ อีกด้วย
ดร.ศรีดาเล่าต่อ “สื่อที่เราจะให้ท�ำก็เป็น
โปสเตอร์ มีแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่ง ก็จะให้ปากกา
สี นิตยสาร ให้เขาเอามาตัดแปะ ตกแต่งให้เป็น

มารวมกันมันก็จะเป็นสื่อที่ใช้ได้แล้ว อีกอันคือ สื่อ
หนังสั้น หรือวีดีโอ เราจะสอนคอร์สสั้นๆ ครึ่งวันให้
เด็กๆ เขาตัดต่อด้วยโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ เช่น วีว่า
(VIVA) เป็นต้น
เพราะฉะนั้น นอกจากเขาเรียนเนื้อหาความรู้
เท่าทันสื่อแล้ว เขายังเรียนการสื่อสารบอกต่อความ
รู้ที่เราให้เขาด้วย จึงค่อนข้างครบกระบวนการ และ
เรายังสอนแกนน�ำให้น�ำความรู้ไปกระจายต่อได้
เพราะเราให้เนื้อหาหลักสูตร กระบวนการ สไลด์ที่
ใช้บรรยาย และคลิปวีดโี อ ข่าว ทีเ่ ราใช้ในการอบรม
เราก็ไรท์ซีดีให้เขาไปเลย คือเราเน้นกระจายความรู้
ไม่ได้หวงหรือผูกขาด”

การเป็น Digital Citizenship หรือ พลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ
ดร.ศรีดา มีเรื่องเล่าเป็นคลิปวิดีโอที่ท�ำโดย
UNICEF ที่มักใช้ในการอบรมเสมอๆ เรื่องมีอยู่ว่า...
“มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปในชุมชนเห็นเด็ก
ผู้ชาย ๓ คน นั่งถือลูกบอลอยู่ กลิ้งลูกบอลในมือ
ไปมา เธอจึงเดินเข้าไปถามว่า “ท�ำไมหนูไม่เล่นเตะ
ฟุตบอลล่ะ” เด็กก็บอกว่า “สนามฟุตบอลนี้เหม็น
มาก ขยะอยู่รอบๆ เต็มกองพะเนินเทินทึกเลย” ผู้
หญิงคนนี้ก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นแล้วจบเดินผ่านไป แต่
เธอมีคุณสมบัติของพลเมืองยุคดิจิทัลอยู่ คือ ไม่ได้
เธอใช้สอื่ ดิจทิ ลั ในการสร้างความเปลีย่ นแปลง
เพิกเฉยกับปัญหาสังคม
เธอยกมือถือขึ้นถ่ายวีดีโอสัมภาษณ์เด็ก ให้ ที่ดีขึ้นให้แก่สังคม แก้ปัญหาสังคม ใช้พลังของ
เด็กเล่าเรื่องว่าท�ำไมไม่ได้เตะบอล แล้วเธอก็ไปถ่าย ยูสเซอร์ (User) พลังของสื่อ นี่คือพลเมืองยุคดิจิทัล
สนามฟุตบอลทีม่ ขี ยะเต็มเลย แล้วเขียนเป็นเรือ่ งราว ที่เห็นชัดเลย คือ คุณไม่ได้ใช้สื่อเพื่อหาประโยชน์ใส่
โพสต์ขนึ้ ไปในอินเทอร์เน็ต เรียกร้องว่า ใครอยากให้ ตัวเองคนเดียว แต่ที่มากกว่านั้นคือ ใช้เพื่อสิ่งที่ดี
เด็กพวกนี้ได้สนามฟุตบอลคืน ได้สุขภาพที่แข็งแรง กว่าของโลกใบนี้ การที่เธอโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ต
ใครอยากมาท�ำความสะอาดสนาม ใครอยากจะมา เท่ากับ (Post to the World) เท่ากับคุณบอกโลกทั้ง
จัดการกับขยะซึง่ เป็นมลพิษท�ำลายโลก ใครอยากมา โลกในปัญหาที่คุณอยากจะแก้ เพราะฉะนั้นสรรพเทปูน ให้เด็กได้สนามสวยๆ ใครอยากจะช่วยอะไร ก�ำลัง ทั้งเงิน ทั้งงาน และความคิด ก็มาจากทั่วโลก
นี่เป็นตัวอย่างคลิปวีดีโอที่เปิดบ่อยๆ ในการ
ระดมมา แล้วให้เด็กมาช่วยกันแชร์ เวลาใครถามเข้า
อบรมเรื่องพลเมืองดิจิทัล คือ คุณใช้ปลอดภัย คุณ
มาให้เด็กช่วยกันตอบ

ภาพ: www.stou.ac.th
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สื่อโปสเตอร์หนึ่งแผ่น เขาก็จะรู้ว่าการสื่อสารต้อง
มีประเด็น มีสาระ มีรูปแบบความน่าสนใจ เตะตา
และนอกจากท�ำสื่อกระดาษแล้ว ยังท�ำสื่อกราฟิก
คือ เราจะสอนให้ทำ� คอลลาจ (Collage) หรือภาพปะ
ติด โดยใช้แอปพลิเคชัน เช่น Pic Collage ใส่รูป ใส่
ค�ำ ให้กลายเป็นโปสเตอร์ได้
เช่น เรียนรู้เรื่อง Cyberbullying เรามีเครื่องมือ
ป้องกันตัวคือ ‘Stop Block Tell’ คุณท�ำท่าทางโดยใช้
แขนไขว้กันเป็นรูปกากบาท หรือตั้งฝ่ามือยื่นมาข้าง
หน้าเป็นท่าบอกให้หยุด แล้วถ่ายรูปเอาไว้ เขียน
ข้อความว่า “Cyberbullying คือการกลั่นแกล้งรังแก
ทางออนไลน์” และคุณต้องหยุดกลั่นแกล้งรังแกคน
อืน่ ให้เขียน ‘Stop Bullying’ เอาภาพถ่ายและข้อความ

27
นีเ่ ป็นหลักๆ เลยเพราะไม่ใช่แค่คณุ เกิดในยุค
ที่คุ้นเคยกับแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน แล้วคุณเสิร์ชเป็น
คุณแชร์ไว คุณจะเขียนคอมเมนต์อะไรก็ได้ เป็น
สิทธิเสรีภาพของคุณ มันไม่ใช่เท่านั้น แต่หมายถึง
สิทธิของคนอื่นที่เราต้องไม่ใช้สื่อดิจิทัลไปละเมิดเขา
และการทีค่ ณุ ใช้เทคโนโลยี คุณต้องใช้อย่างปลอดภัย
เรื่องของกฎหมาย คุณต้องรู้เท่าทัน”
ผู้ไถ่ ฉบับที่

๕

โดยสรุปก็คอื พลเมืองดิจทิ ลั ทีม่ คี ณุ ภาพ ต้อง
รู้กฎ กติกา มารยาท รู้กฎหมาย มีความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น รับผิดชอบต่อการกระท�ำ และพยายาม
ใช้สอื่ ดิจทิ ลั อย่างปลอดภัย ใช้ในทางสร้างสรรค์ เพือ่
สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมและต่อโลก
เห็นได้ว่าเทคโนโลยีเป็นเสมือนดาบสองคม
ขึน้ อยูก่ บั ผูใ้ ช้งานนัน้ จะใช้ในทางทีเ่ ป็นประโยชน์หรือ
จะน�ำโทษภัยกลับมาถึงตัว ส�ำคัญที่สุดคือ การรู้เท่า
ทัน และมีสติในการใช้งานสื่อออนไลน์ และโซเชียล
มีเดียทั้งหลาย
คงไม่น่าภาคภูมิใจเป็นแน่ หากไทยจะขึ้นชื่อ
สถิติโลกเพียงแค่ว่าเรามีเฟซบุ๊กแอ็กเคานต์อันดับ
ต้นๆ ของโลก หรือมียอดซือ้ สติกเกอร์ไลน์เป็นอันดับ
ต้นๆ ของโลก แต่เราเป็นประเทศที่ล้าหลังในความ
เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ!
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ใช้เกิดประโยชน์ คุณใช้เพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลงให้
สังคม ไม่ใช่ใช้แล้วติดเน็ต ติดเกม ถูกหลอก ละเมิด
คนอืน่ ท�ำร้ายคนอืน่ ความเห็นอกเห็นใจไม่มี คุณใช้
เก่งแต่คุณใช้เพื่อหาประโยชน์ใส่ตัวเอง รวยคนเดียว
ได้ดบิ ได้ดคี นเดียว ไม่ถอื ว่าเป็นพลเมือง เพราะค�ำว่า
พลเมือง คือ ต้องมีจิตสาธารณะ ต้องท�ำเพื่อสังคม
ส่วนรวมด้วย ไม่เช่นนัน้ ก็ไม่เป็นพลเมืองดิจทิ ลั ทีโ่ ลก
ต้องการ”
ดร.ศรีดายังขยายความ ‘พลเมืองดิจิทัล’ อีก
ว่า “พลเมืองดิจทิ ลั ไม่ได้สกั แต่วา่ ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เป็น แต่ตอ้ งใช้ดว้ ยความรูเ้ ท่าทันและรับผิดชอบ คือ
คุณต้องมีความรูเ้ รือ่ งกฎหมายบนโลกออนไลน์ อะไร
ผิด ไม่ผิด อะไรท�ำได้ ท�ำไม่ได้ และคุณต้องรู้ว่าทุก
การกระท�ำบนโลกออนไลน์ คุณมี Digital Footprint๕
มีร่องรอยที่จะเอาผิดได้ตามกฎหมาย อย่างเรื่อง
ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ความเป็นส่วนตัว การไป
ฝากร้าน คุณไปละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเขา คุณ
ก็ผิด หรือคุณไปเอารูปที่คนอื่นถ่ายในโลกออนไลน์
มา แล้วไปแก้ลายเซ็น ลายน�้ำ หรือคุณไปเอารูป
การ์ตูนที่คนอื่นวาดมาดัดแปลง หรือเอามาใช้ อย่าง
นี้คือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา เพราะ
ว่าบนโลกอินเทอร์เน็ต คุณเห็นอะไร คุณก็อป คุณ
เซฟ เอามาใช้ คุณแชร์ คุณแก้เป็นของคุณ มันง่าย
มากเลย แล้วความผิด ท�ำที่นี่ เจ้าของเขาอยู่ต่าง
ประเทศ กว่าเขาจะรู้
คุ ณ ต้ อ งมี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจเพื่ อ นร่ ว ม
โลกดิจิทัล หมายความว่า คลิปหลุดอะไรมา คุณ
ฟอร์เวิร์ด คุณแชร์ต่อ คุณไม่มีความเห็นอกเห็นใจ
และคุณต้องรู้เท่าทันข่าวสารสารสนเทศ ที่บอกว่า
ต้องมี ๔ ทักษะพื้นฐาน และคุณต้องรับผิดชอบการ
กระท�ำของคุณที่อยู่บนโลกออนไลน์

๑๐๗ : พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑

Digital Footprint การฝากรอยเท้าในโลกดิจิทัล หรือร่องรอยการกระท�ำต่างๆ ที่ฝังหรือตามได้ในโลกดิจิทัล คือ ทุกสิ่งที่
เป็นตัวตนของเราในโลกอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการใช้ social media อย่าง facebook, twitter, instagram พวกภาพถ่าย
ต่างๆ ที่เราถ่ายเอง ถ่ายกับครอบครัว หรือเพื่อนๆ ทุกๆ สิ่งที่เราโพสต์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะบอกตัวตนของเรา และจะ
ติดตัวเราไปตลอด

28 ปักดอกไม้ในแจกันใจ
โดย นริศ มณีขาว

มี

หลายๆ ท่านถามผมมา ผมเห็นว่าเป็นค�ำถามที่มี
ประโยชน์มากๆ จึงน�ำมาแบ่งปันครับ

ค�ำถามที่ ๑

ในขณะที่สื่อใหม่หรือสื่อโซเชียลมีประโยชน์
ให้เรารับรู้ข่าวสารและสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว
ได้เรียนรู้ ได้รับประโยชน์มากมาย ตัวอย่างเช่น ใน
เหตุการณ์ช่วย ๑๓ ชีวิตที่ติดอยู่ในถ�้ำหลวงนั้น สื่อ
โซเชียลเชื่อมผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
รับรู้ และเข้ามาร่วมกันให้ความช่วยเหลืออย่างน่า
อัศจรรย์ใจ
ในขณะเดียวกันมีความกังวลใจว่า สือ่ โซเชียล
เป็นสื่อเพื่อการตลาดและกระตุ้นความต้องการใน
การบริโภคของผู้คนมากเกินความจ�ำเป็น มีการเก็บ
ข้อมูลส่วนตัวและความสนใจของเรา และน�ำเสนอ
เจาะตรงกับความสนใจของเราเพื่อผลประโยชน์
ทางการค้า
เมือ่ เป็นเช่นนีแ้ ล้ว เราจะใช้หรืออยูก่ บั สือ่ ใหม่
หรือสื่อโซเชียลให้พอดีได้อย่างไร โดยเฉพาะการให้
ความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสติ รู้เท่า
ทันให้กับเด็ก เยาวชน ลูกหลานของเรา
ค�ำถามที่ ๒

ถ้าเราต้องการใช้ชีวิตอยู่ในหนทางของความ
มีสันติสุขในจิตใจ การปฏิบัติคุณค่าศาสนา ขณะ
เดียวกันก็มีความต้องการมีเงินทรัพย์สินเพื่อความ
สะดวกสบาย ซื้อสิ่งของต่างๆ ได้อย่างสบายใจ
เช่น ใช้วิธีการสั่งจิตใต้สำ� นึก จินตนาการ คิดบวก
ให้รำ�่ รวย ให้เงินทองไหลมาเทมา

ภาพ: www.online4commerce.com

“สื่อโซเชี ยล ความร�่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง?”

เราจะมีได้ทั้งหมดนี้ไปพร้อมๆ กันได้หรือไม่
และเราจะสอนเด็ก วัยรุ่น เยาวชน ลูกหลานของ
เราอย่างไรดี
จาก ๒ ค�ำถามที่กล่าวมานี้ ดูเหมือนว่าการ
หาค�ำตอบในเรือ่ งนี้ ไม่ใช่สำ� หรับตัวเราเองเท่านัน้ แต่
เรายังห่วงใยเด็ก เยาวชน ลูกหลานของเราอีกด้วย
เราต้องการความชัดเจน ต้องการหลักคิด
หลักพิจารณา เพื่อไตร่ตรองชีวิตและสอนลูกหลาน
ของเราด้วย
ในมุมมองของชาวคริสต์มีค�ำหนึ่งเรียกว่า
“การแยกแยะทางจิตใจ” (Discernment) ซึ่งหมายถึง
การพิจารณาไตร่ตรองสภาพจิตใจของเราว่า เป็นไป
ตามแนวทางของคุณค่าทางศาสนาหรือไม่ ... ส�ำหรับ
พี่น้องชาวคริสต์จะไตร่ตรองว่าเป็นไปตามแนวทาง
แห่งความรักเมตตาของพระเจ้าหรือไม่ เป็นไปตาม
จุดหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราหรือไม่
(ส�ำหรับพี่น้องชาวพุทธ อาจพิจารณาไตร่ตรองว่า
เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ เป็นไปในหนทางแห่งปัญญา
เป็นไปในหนทางแห่งความเมตตากรุณาหรือไม่)
นั ก บุ ญ อิ ก ญาซี โ อ แห่ ง โลโยลา เป็ น ผู ้
เชี่ยวชาญด้านการพิจารณาแยกแยะทางจิตใจ ท่าน

ภาพ: bereanresearch.org
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เมื่อเราน�ำหลักการและพื้นฐานนี้
มาพิจารณา หาค�ำตอบของค�ำถามทั้ง ๒
ประการของเรา เราสามารถกล่าวได้ว่า
ถ้าสื่อใหม่ สื่อโซเชียล ความร�่ำรวย
ทรัพย์สินเงินทอง เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
เราเข้าสู่จุดหมายชีวิต คือ การรัก รับใช้
พระเจ้า... รัก รับใช้เพื่อนมนุษย์ และดูแลธรรมชาติ
ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น... ก็ให้เราใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่าง
เต็มที่
แต่ ถ ้ า สื่ อ ใหม่ สื่ อ โซเชี ย ล ความร�่ ำ รวย
ทรัพย์สนิ เงินทอง เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจดุ หมาย
ของชีวิตดังกล่าว ก็ให้เราเลิกผูกพัน เลิกใช้มันเสีย
ให้เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ช่วยให้เราบรรลุถึงจุด
หมายชีวิตในการรัก รับใช้พระเจ้า ... รัก รับใช้เพื่อน
มนุษย์ และดูแลธรรมชาติเป็นส�ำคัญ
หวั ง ว่ า การแบ่ ง ปั น ในบทความนี้ ค งเป็ น
ประโยชน์กับท่านและลูกหลานที่ท่านรัก...ขอให้
ทุกท่านมีสันติในจิตใจ... มีชีวิตที่มีคว ามสุขและมี
ความหมาย... ร่วมกันเพิ่มพูน
สิ่งดีให้กับตนเอง ผู้คนรอบข้าง
สังคม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใน
ทุกวันของชีวิต ...

ภาพ: www.nationtv.tv

ให้หลักการและพืน้ ฐานของชีวติ ไว้
ซึ่งสรุปได้ว่า
จุดหมายชีวิตของมนุษย์ก็
คือ การรัก รับใช้พระเจ้า ... รัก รับใช้เพื่อนมนุษย์
และดูแลธรรมชาติ
สรรพสิ่งต่างๆ ในโลกมีไว้เพื่อช่วยให้มนุษย์
บรรลุจุดหมายชีวิตดังกล่าว
เพราะเหตุนี้มนุษย์จึงควรใช้สรรพสิ่งต่างๆ
เท่าที่ช่วยให้ตนบรรลุจุดหมายชีวิต
และหากสิ่งใดเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุด
หมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์ เราก็ควรเลิกผูกพันกับ
สิ่งนั้นเสีย
ดังนั้นให้เราวางใจเป็นกลางกับสรรพสิ่งทั้ง
ปวง... ทั้งในสิ่งที่เราเลือกได้ตามใจชอบ และมิได้
เป็นสิ่งต้องห้าม
ด้ ว ยเหตุ นี้ เ ราจึ ง ไม่
ปรารถนาสุขภาพที่สมบูรณ์
มากไปกว่ า การเจ็ บ ไข้ ...
ความร�่ำรวยมากกว่าความ
ยากไร้ ... มีเกียรติมากกว่าไร้
เกียรติ ... มีชีวิตยืนยาวมากกว่าชีวิตสั้น ฯลฯ
แต่เราควรปรารถนาและเลือกเฉพาะสิ่งที่เอื้อ
อ�ำนวยมากที่สุดต่อการบรรลุจุดหมายที่เราเกิดมา
เป็นมนุษย์

๑๐๗ : พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑

ภาพ: www.younghappy.org

ภาพ: www.isleworth.school.nz

ผู้ไถ่ ฉบับที่

30 บทความ

ศราวุฒิ ประทุมราช

เด็ก และ เยาวชน กับ สื่อสารมวลชน
ในยุ คโลกไร้พรมแดน
อันจะเป็นการช่วยพัฒนา
เยาวชนของชาติให้เติบโต
ขึ้นเป็นบุคลากรคุณภาพ
ของสังคมไทยและสังคม
โลกต่อไป
งานวิ จั ย นี้ เริ่ ม
ต้นศึกษารูปแบบของสื่อ
ลามกบนอิ น เทอร์ เ น็ ต
ปัจจุบันเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาทาง
เพศหรือสือ่ ลามกบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและ
ง่ายดายทุกเวลา โดยรูปแบบของการเปิดรับสือ่ ลามก
บนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้
๑. เว็บไซต์ลามก เป็นเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วย
เรื่องราวทางเพศ มีความคาบเกี่ยวระหว่างเว็บไซต์
เพื่อความบันเทิงทั่วไปกับเว็บไซต์ลามก ซึ่งภาพที่
เห็นภายนอกไม่มีความแตกต่างจากเว็บไซต์เพื่อ
ความบันเทิงทั่วไปที่มีลักษณะของข่าวบันเทิง ฟัง
เพลงออนไลน์ ดาวน์ โ หลดเกมส์ หาเพื่ อ นทาง
อินเทอร์เน็ต และเว็บบอร์ดโพสต์รูป แต่เมื่อเข้าไป
ดูในบางพื้นที่ของเว็บไซต์เหล่านี้ จะมีส่วนของการ
แสดงเรื่องราวและเนื้อหาทางเพศอย่างชัดเจน ไม่
ภาพ: www.extremepc.in.th

ภาพ: www.muslim4health.or.th

ใ

นโลกยุ ค ไร้ พ รมแดน
ปัจจุบัน แม้จะสามารถ
เข้ า ถึ ง ความรู ้ ใ นระดั บ
ต่างๆ ได้โดยง่ายผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต โดยความรู้
ด้านต่างๆ สามารถเข้าถึง
ได้จากส�ำนักคิดหรือแหล่ง
ข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์ได้อย่าง
ไม่จ�ำกัดทั้งในระดับเนื้อหาและพื้นที่ ขณะเดียวกัน
ท่ามกลางความรู้ไร้ขีดจ�ำกัดดังกล่าว ก็ยังมีภัยมืดที่
แฝงตัวเข้ามาโดยอาศัยอินเทอร์เน็ตทีห่ ากเรารูเ้ ท่าไม่
ถึงการณ์กอ็ าจตกเป็นเหยือ่ จากมิจฉาชีพ หรือตกเป็น
เหยื่อของอบายมุขรูปแบบต่างๆ
เราจึงเห็นข่าวการล่อลวงเยาวชนผ่านทาง
เพื่อนในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก ไลน์ หรือ
แอปพลิเคชันสื่อสารไร้สายต่างๆ ดังนั้น ผู้ปกครอง
ต้องดูแลและติดตามเด็กและเยาวชนของท่านให้รู้
เท่าทันภัยต่างๆ ทีอ่ าจแฝงเข้ามาหาเยาวชนในความ
ปกครองของท่าน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและตระหนักรู้
เท่าทันโลกไร้พรมแดนดังกล่าว
ในที่นี้ขอน�ำรายงานการวิจัยของ วีรพงษ์
พวงเล็ก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง สื่อลามกบน
อินเทอร์เน็ต: อันตรายที่พึงระวังและแนวทางแก้
ปัญหาต่อเยาวชนไทย มาเป็นกรณีศกึ ษาถึงอันตราย
ของสื่อลามกในโลกไร้พรมแดน และแนวทางที่ผู้
ปกครองควรพิจารณาร่วมมือกันในการป้องกันมิ
ให้บุตรหลานของตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสื่อลามก

ว่าจะเป็นเว็บบอร์ดที่ให้คนทั่วไปเขียนและส่งเรื่อง
ราวต่างๆ ก็ปรากฏเนื้อหาของเรื่องเล่าทางเพศ
(Sex Story) แกลลอรี่หรือห้องแสดงภาพแอบถ่าย (X
Gallery) ภาพลามก และกระดานข่าว (Webboard)
หรือกระทู้ท่ีแสดงความต้องการหาเพื่อน หาแฟน
และเรื่องเซ็กส์ ตลอดจนการเขียนข้อความเสนอ
ขายบริการทางเพศ มีการให้แสดงความคิดเห็นใน
เรื่องเพศ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ขายสินค้าอุปกรณ์ที่
ใช้ตอบสนองอรรถรสทางเพศ เช่น หนังลามกที่มีทั้ง
ของไทยและต่างประเทศ เป็นต้น (ชายไทย รักษา
ชาติ, ๒๕๔๘)
๒. การติดต่อสื่อสารเครือข่ายสังคม (Social
Network) เป็นการติดต่อสือ่ สารจากทัว่ ทุกมุมโลก ซึง่
ก�ำลังเป็นทีน่ ยิ มมากในกลุม่ วัยรุน่ เนือ่ งจากผูใ้ ช้ชอบ
น�ำภาพส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัวประเภทลับเฉพาะ
ขึน้ ไปโพสต์บนเว็บอย่างเปิดเผย เพราะเชือ่ ว่าคนนอก
กลุ่มที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมจะไม่มีวันอ่านพบ
เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งเป็นสังคมออนไลน์ที่วัย
รุ่นในประเทศไทยนิยมมากที่สุด และเมื่อส�ำรวจถึง
พฤติกรรมของการเข้าเว็บไซต์สงั คมออนไลน์ของวัย
รุ่น พบว่าเป้าหมายอันดับแรกคือต้องการหาเพื่อน
เพื่อพูดคุย จึงเป็นสิ่งที่ไม่แปลกหากวัยรุ่นปัจจุบัน
จะมีความรู้และความเชี่ยวชาญในทางไอที แต่สิ่งที่
น่าห่วงน่าจะเป็นเรื่องการใช้งาน โดยเฉพาะในห้อง
สนทนาต่างๆ จะพบว่ามีการโพสต์ข้อความที่ลามก
อนาจาร ชวนมีเพศสัมพันธ์เป็นจ�ำนวนมาก
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๓. การสนทนาออนไลน์ (Chat Line) คือ การ
ที่คู่สนทนาสามารถสนทนาแบบกลุ่มและสามารถส่ง
ข้อความตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของ
คู่สนทนา รวมไปถึงการสนทนาผ่านกล้อง (Web
Camera) ทีส่ ามารถเห็นภาพเคลือ่ นไหวของคูส่ นทนา
ได้ ซึ่งโปรแกรมการสนทนาหรือการพูดคุยสดๆ ที่
มีการชักชวนและพูดคุยถึงเรื่องเซ็กส์ มีการสนทนา
เกี่ยวกับการซื้อขายบริการทางเพศ การเผยแพร่สื่อ
ลามกอนาจารทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และเปิดกล้อง
โชว์เรือนร่าง การส�ำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง และ
การมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
๔. คลิปโป๊ คลิปลามก ที่นับวันจะยิ่งมีเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ บนสื่ออินเทอร์เน็ต และสามารถกระท�ำ
การดาวน์โหลดเก็บไว้ดูในภายหลังได้อย่างง่ายดาย
ซึง่ คลิปลามกพวกนีม้ ที งั้ คลิปทีไ่ ด้รบั การยินยอมและ
ไม่ยนิ ยอมให้เผยแพร่ หากแต่เป็นทีน่ ยิ มของหมูว่ ยั รุน่
หรือเยาวชนทั้งหลาย จึงท�ำให้เกิดการระบาดหนัก
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
๕. การ์ตูนลามก เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการ
เผยแพร่ภาพลามกอนาจารและแสดงท่าทางการมี
เพศสัมพันธ์ผา่ นทางสือ่ อินเทอร์เน็ตกันอย่างโจ่งแจ้ง
และพบว่ามีการแลกเปลี่ยนภาพลามกและภาพการ
ร่วมเพศอย่างไม่ปิดบังในเว็บไซต์จ�ำนวนมาก ซึ่งมี
ทั้งภาพขาวด�ำ ภาพสี และภาพเคลื่อนไหว ที่สำ� คัญ
มีเด็กและเยาวชนเข้าไปดูได้ง่ายจากโทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ต หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องเสียเงิน
เสียเวลาไปหาซื้อ และปัจจุบันมีการพัฒนาโดยการ
แปลเป็นภาษาไทย ซึง่ ต้นฉบับของการ์ตนู ลามกเหล่า
นี้มีให้ดาวน์โหลดมากมาย ทั้งในเว็บไซต์ของไทย
ภาพ: www.thairath.co.th

ภาพ: pantip.com/topic/36513094
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และต่างประเทศ ท�ำให้มี
เด็กและเยาวชนจ�ำนวนไม่
น้อยหมกมุ่นอยู่กับการ์ตูน
ลามกจนกลายเป็นปัจจัยที่
สร้างความเข้าใจผิดในเรือ่ ง
เพศ ซึ่งการ์ตูนลามกได้มี
การเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต
มานานแล้ว แต่มาดังขึ้นเพราะเกิดคดี
กับเด็กชายวัย ๑๓ ขวบ ข่มขืนเด็ก
หญิงวัย ๗ ขวบ เพราะมีสาเหตุมาจาก
ได้ดูการ์ตูนลามกทางอินเทอร์เน็ตจึง
ท�ำให้เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้น๑
๖. เรื่องเล่าทางเพศ (Sex Story) โดยเนื้อหา
ของเรื่องเล่าทางเพศนี้ คือการถ่ายทอดเรื่องราว
ประสบการณ์ทผี่ บู้ ริโภคสือ่ สามารถเขียนส่งเข้ามายัง
เว็บไซต์ โดยไม่อาจหาข้อสรุปได้วา่ เป็นเรือ่ งจริงหรือ
ไม่ ซึ่งเนื้อหาที่ถูกน�ำเสนอเข้ามาถือว่าเป็นต้นแบบ
ให้ผู้อ่านเรื่องเล่าทางเพศมีพฤติกรรมการเลียนแบบ
และกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่าน นอกจากนี้
หากเรื่องที่เขียนส่งมาเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมจรรยา
เช่น การล่วงละเมิดทางเพศหรือการข่มขืนก็จะท�ำให้
เกิดปัญหาสังคมที่ได้กล่าวถึงไว้แล้วตามมาอีกด้วย
จึงท�ำให้สื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยม
กันในหมู่วัยรุ่น
หากเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่มีวิจารณญาณที่ดีพอในการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์สาระ
หรือเนื้อหาสาระที่มากับสื่อ ก็อาจจะยอมรับสิ่งที่
สื่ออินเทอร์เน็ตน�ำเสนอไว้ และคิดเอาเองว่าสิ่งที่
สื่อน�ำเสนอนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจ อาจก่อให้
๑
๒

“การ์ตูนโป๊”, ๒๕๕๒, ๔-๑๐ พฤษภาคม
บุปผา เมฆศรีทองค�ำ, ๒๕๕๒

ภาพ: it.pim.ac.th
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เกิดทัศนคติและพฤติกรรม
ทางเพศที่ ไ ม่ เ หมาะสม
ตามมา และอาจก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิ การตั้งครรภ์ก่อนเวลา
อันสมควร การล่วงละเมิดทางเพศ และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นในการหามาตรการ
เพือ่ แก้ไขปัญหาในการใช้สอื่ อินเทอร์เน็ตของเด็กและ
เยาวชนไทย๒ โดยหน่วยงานต่างๆ ของสังคมควร
เข้ามามีบทบาทในการร่วมกันแก้ไขและป้องกัน ๔
บทบาทด้วยกัน คือ ๑. บทบาทของสถาบันครอบครัว
๒. บทบาทของสถาบันการศึกษา ๓. บทบาทของ
หน่วยงานรัฐบาล และ ๔. บทบาทของสื่อมวลชน
แต่ขออนุญาตน�ำเสนอเฉพาะบทบาทของพ่อ
แม่ผู้ปกครองหรือสถาบันครอบครัว เนื่องจากเป็น
สถาบันแรกและเป็นสถาบันที่ส�ำคัญที่สุดในการบ่ม
เพาะให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึน้ มาอย่างมีคณุ ภาพ
การรู้ให้เท่าทันลูกหรือบุตรหลานเรื่องการ
รับสื่อเว็บไซต์หรือสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตจึงเป็น
เรื่องส�ำคัญยิ่ง พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องติดตาม
เทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันให้ทันและควรหาความรู้

ผู้ไถ่ ฉบับที่
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ภาพ: www.inetfoundation.or.th

พูดคุยกับพ่อแม่ได้ทุกเรื่อง โดยอาจจะบอกความ
ในใจ หรือเล่าเรื่องราวเมื่อสมัยพ่อแม่เป็นวัยรุ่น
เพื่อให้ลูกหรือเด็กได้เข้าใจว่าทุกคนก็มีความอยาก
รู้อยากเห็นเรื่องเพศ พร้อมทั้งบอกให้ลูกเข้าใจว่า
ในยุคปัจจุบัน โลกอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมาก
พ่อแม่กงั วลใจว่าอินเทอร์เน็ตบางครัง้ ก็เป็นภัยร้ายได้
หากลูกเปิดรับสารหรือเปิดรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

เกี่ยวกับการป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะ
สมหรือเนื้อหาลามกบนอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น ซึ่ง
จะเป็ น การดี หากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้
อินเทอร์เน็ตระหว่างบุตรหลานและผูป้ กครอง พ่อแม่
หรือผูป้ กครองต้องมีวธิ จี ดั การทีเ่ หมาะสมเพือ่ ช่วยให้
เด็กห่างไกลภัยจากสื่อดังกล่าว
ซึ่งมีวิธีการป้องกันอยู่ ๗ วิธีด้วยกัน๓ คือ
๑.๑ ต้องเข้าใจวัยและพัฒนาการของลูก เพราะ
เมื่อถึงวัยที่เขาอยากรู้อยากเห็นเรื่องเพศ ก็ต้องให้
ความรู้แก่ลูกด้วย อย่าให้ลูกเกิดความเข้าใจผิดว่า
เรื่องเพศเป็นเรื่องลี้ลับ เป็นเรื่องน่าเกลียดไม่ควรพูด
ถึง เพราะจะท�ำให้ลกู หลบๆ ซ่อนๆ ไม่กล้าพูดไม่กล้า
ถาม และถ้าลูกมีคำ� ถามก็พยายามตอบค�ำถามให้เป็น
เรื่องปกติธรรมดา

๑.๔ ชวนลูกพูดคุยถึงข้อดีข้อเสียของอินเทอร์เน็ตและภาพที่ ไม่เหมาะสมว่าเป็นอย่างไร และลอง

ถามว่าถ้าไม่เหมาะสม ลูกมีความคิดเห็นอย่างไร การ
หมั่นตั้งค�ำถามจะท�ำให้พ่อแม่และผู้ปกครองเข้าใจ
ว่าลูกคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างไร และสามารถให้คำ�
แนะน�ำแก่ลูกได้อย่างถูกต้อง
๑.๕ ตัง้ กฎกติกาให้สมาชิกในครอบครัวสามารถ
คุยกันได้ทุกเรื่อง โดยบอกลูกว่าเมื่อลูกอยู่ในวัยที่โต

เพียงพอ สามารถเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตได้เอง แต่

เปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยให้ลูกได้สังเกตด้วยตัวเอง
ด้วย พร้อมทัง้ สร้างบรรยากาศการพูดคุยให้เป็นเรือ่ ง
ธรรมดาเหมือนเรื่องปกติที่พูดคุยเรื่องอื่นๆ ทั่วไป ก็
จะท�ำให้ลกู หรือเด็กเกิดความไว้วางใจทีจ่ ะพูดคุยกับ
พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
๑.๓ สร้างสัมพันธภาพด้วยการเป็นเพื่อน บอก
ลูกหรือเด็กในปกครองแบบตรงไปตรงมาว่าสามารถ
๓

สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน, ๒๕๕๓

ภาพ: www.inetfoundation.or.th

๑.๒ สังเกตความเปลี่ยนแปลงของลูกทั้งทาง
ด้านร่างกายและจิตใจ และควรหมั่น ถามถึงความ
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เมือ่ มีอะไรก็ขออย่าได้ปดิ บังพ่อแม่ มีอะไรก็สามารถ
ถามไถ่หรือปรึกษาหารือได้ทกุ เรือ่ ง ซึง่ นัน่ หมายความ
ว่าพ่อแม่และผู้ปกครองก็ควรท�ำได้ตามนั้นจริงๆ
ด้วย เพราะมิฉะนั้นแล้วลูกหรือเด็กในปกครองก็จะ
ไม่ไว้วางใจในครั้งต่อไป
๑.๖ ควรมี โ ปรแกรมป้ อ งกั น เว็ บ ไซต์ ที่ ไ ม่
เหมาะสม เพราะเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมป้องกันการเข้า

เว็บไซต์ลามก หรือเว็บไซต์ผดิ กฎหมายได้ อย่างน้อย
ก็สามารถคัดกรองได้ในระดับหนึ่ง
๑.๗ อย่าจัดให้มีคอมพิวเตอร์หรือให้ลูกหลาน
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ ในห้องนอนหรือห้องส่วน
ตัว ควรจัดไว้ในที่ที่ทุกคนในบ้านสามารถพบเห็น

ได้ อย่างน้อยก็เป็นการป้องปรามได้ หากในกรณี
ที่เด็กในปกครองติดหรือเข้าไปเปิดรับสื่อลามกบน

อินเทอร์เน็ตไปแล้ว ก็ควรจะพูดคุยกับเด็กดีๆ และ
ค่อยๆ เริ่มตั้งกฎกติกาใช้อินเทอร์เน็ตอย่างจริงจัง
อย่าใช้วิธีดุด่า เพราะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ
หากพ่อแม่และผูป้ กครองเข้าใจพืน้ ฐานความ
อยากรูอ้ ยากเห็นตามวัย ก็จะสามารถยอมรับและใจ
กว้างพอที่จะให้เด็กในปกครองได้เรียนรู้ แต่หนทาง
ที่ดีที่สุดคือ การเอาตัวของพ่อแม่เข้าไปแก้ปัญหา
ด้วยการชวนลูกท�ำกิจกรรมร่วมกัน สนับสนุนให้ลูก
เล่นกีฬา เล่นดนตรี หรือความสามารถพิเศษอื่นๆ
ที่ลูกหรือบุตรหลานสนใจ พร้อมกับชักจูงใจให้เข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวอย่างจริงจังและ
สม�ำ่ เสมอก็จะสามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมทางเพศให้กับบุตรหลานได้อีกระดับหนึ่ง
ภาพ: www.facebook.com/SwuMediaLiteracy
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ภาพ: it.pim.ac.th
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บทความนี้อาจไม่สามารถตอบค�ำถาม หรือใช้เป็นคัมภีร์สำ� หรับการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนให้ห่าง
ไกลและรู้เท่าทันโลกไร้พรมแดน ได้อย่างชะงัด แต่อย่างน้อยคงเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองและเยาวชนร่วม
มือกันในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดแก่ครอบครัว ในโลกไร้พรมแดน เพื่อสร้างบุคลากรที่สงบ มีสันติใน
ใจ และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน

เนื้อในหนัง 35
แมวอินดี้

ทุ

Disconnect เครือข่ายโยงใยมรณะ

กวั น นี้ เราจะเห็ น คนมาก
มาย Connecting People ใน
Social Network กันทั้งวัน
ดู เ หมื อ นมั น จะเชื่ อ มโยงเราให้
ใกล้ชิดและเข้าใจกันมากขึ้น แต่
ความจริงมันไม่ใช่เช่นนั้นทั้งหมด
Disconnect (เครื อ ข่ า ยโยงใย
มรณะ) ภาพยนตร์ที่สะท้อนให้
เห็นถึงอันตรายของการเชื่อมต่อ
กับบุคคลอื่นในอินเทอร์เน็ต หรือ
โซเชียลเน็ตเวิรก์ ซึง่ อาจท�ำให้เกิด
หายนะต่อชีวิตได้เลยทีเดียว
Disconnect เป็นเรื่องราว
ของ ๓ ครอบครัว ๒ คนโสด ที่
ได้รับความสูญเสียจากการเชื่อม
ต่อแช็ตคุยกับคนอื่นที่ไม่รู้จักใน
Social Network ทุกเรื่องเกิดจาก
เรื่องเล็กๆ บางเรื่องหาสาระไม่
ได้ดว้ ยซ�ำ้ บางเรือ่ งเกิดจากความ
หวังดีแท้ๆ แต่จบไม่สวย
หนั ง เปิ ด เรื่ อ งมาด้ ว ย
บรรยากาศแสงไฟสลัวๆ ในบ้าน
หลังหนึ่ง ที่แบ่งเป็นหลายห้อง
เหมือนสตูดิโอเล็กๆ ส�ำหรับถ่าย
ท�ำวีดีโอ แต่ละห้องมีเด็กหนุ่ม
สาวหลายคนก�ำลังปฏิบตั งิ านโดย
การเปลื้องผ้าเย้ายวนลูกค้าผ่าน
จอคอมพิวเตอร์ นิน่า ดันแฮม
(Andrea Riseborough) นักข่าว
สาวไฟแรงจากส�ำนักข่าวท้องถิ่น
แห่งหนึ่ง เธอตั้งใจจะท�ำรายงาน

ข่ า วพิ เ ศษเรื่ อ งการบริ ก ารทาง
เพศออนไลน์เป็นอย่างมาก เมื่อ
Connect เข้าห้องแช็ตบริการทาง
เพศและได้เลือกคุยกับ ไคล์ (Max
Thieriot) เด็กหนุ่มที่ยืนยันว่าตัว
เองอายุ ๑๘ ปี เธอต้องยอมจ่าย
เงินเพื่อที่จะได้เวลาคุยกับไคล์
นานๆ ไคล์ พ ยายามน� ำ เสนอ
ตัวเองและเต็มใจท�ำทุกอย่างที่
ลูกค้าต้องการ เพื่อที่จะแลกกับ
รางวัลงามๆ ที่ลูกค้าจะจ่ายให้
แต่นิน่าสนใจถามเรื่องครอบครัว

ของเขามากกว่า ซึ่งเขาบ่ายเบี่ยง
ที่จะตอบค�ำถามของเธอและวก
กลั บมาเรื่ อ งการให้ บริ ก ารของ
เขาเสมอ
นิน่าพยายามพูดให้ไคล์
ไว้วางใจจนเขายอมนัดพบเพราะ
คิดว่าเธอจะจ่ายให้เขางามๆ แต่
เมือ่ นินา่ ขอสัมภาษณ์เขาก็ปฏิเสธ
และจากไปทันที จากนั้นไม่นาน
เขาก็เปลี่ยนใจให้เธอสัมภาษณ์
โดยจะต้องไม่เปิดเผยชื่อ ปกปิด
ใบหน้า และแปลงเสียงพูดของเขา
ไม่ให้ใครจ�ำได้ และเมื่อรายงาน
พิเศษเรือ่ งไคล์ได้ออกอากาศก็ได้
รั บ ความสนใจจากสั ง คมอย่ า ง
มาก ทุกคนร่วมแสดงความยินดี
กับนิน่าเมื่อช่องซีเอ็นเอ็น (CNN)
ได้ขอน�ำรายงานของเธอไปออก
อากาศด้วย เธอชวนไคล์มาร่วม
งานเลี้ยงฉลองความส�ำเร็จพร้อม
เพื่อนร่วมงานที่จัดขึ้นในห้องพัก
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ของเธอ เมื่ อ ไคล์ ม าถึ ง ได้ เ จอ
กับปีเตอร์ (Norburt Leo Butz)
หั ว หน้ า ข่ า วซึ่ ง เป็ น คนรั ก ของ
นินา่ ด้วย ปีเตอร์ไม่พอใจและเห็น
ว่าการอนุญาตให้ไคล์มาถึงที่พัก
เป็นการกระท�ำที่ล�้ำเส้นเกินการ
ท�ำงาน ไคล์บอกว่าเขาคิดถึงค�ำ
เตือนของเธอเรื่องอนาคตตัวเอง
เมื่ออายุมากขึ้น เขาคงท�ำอาชีพ
นี้ไม่ได้อีก แต่ดูเขาไม่จริงจังมาก
นักเพราะเขาเน้นไปที่การพูดจา
แทะโลมนิน่ามากกว่า จนท�ำให้
ผู ้ ช มรู ้ สึ ก ว่ า ไคล์ แ สร้ ง พู ด เรื่ อ ง
อนาคตตัวเองเพื่อเอาใจเธอหวัง
ให้เธอตกหลุม (รัก) เขา เขาจะ
ได้มีที่ยึดเกาะหากเลิกอาชีพหนุ่ม
บริการออนไลน์
เรื่องราวด�ำเนินไปด้วยดี
หากไม่ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจจาก
ส�ำนักงานสอบสวนกลาง หรือ
เอฟบี ไ อ (FBI) บั ง คั บ ให้ นิ น ่ า
บอกสถานที่อยู่ของไคล์ พร้อม
แสดงหลั ก ฐานการช� ำ ระเงิ น
เพื่อซื้อบริการไคล์ของนิน่า ริช
บอยด์ (Jason Bateman) ซึ่ ง
เป็ น ทนายความประจ� ำ ส� ำ นั ก
ข่าวแนะน�ำให้นิน่าเปิดเผยราย

ละเอี ย ดต่ อ FBI และผู ้ บั ง คั บ
บัญชาจะต้องสั่งพักงานเธอทันที
มิ ฉ ะนั้ น นั ก ข่ า วที่ ป ระสบความ
ส�ำเร็จจากผลงานชิน้ เอกนี้ อาจจะ
ตกเป็นจ�ำเลยซื้อบริการทางเพศ
เด็กอายุไม่ถึง ๑๘ ปี เธอจึงยอม
บอกที่อยู่ของไคล์ แต่ก่อนที่ FBI
จะบุกไปถึง เธอได้โทรศัพท์บอก
ให้เขาหนีไปก่อน ไคล์รู้สึกโกรธ
มากเหมือนถูกหลอกสัมภาษณ์
แล้วตลบหลังแจ้งต�ำ รวจให้มา
จับพรรคพวก ไคล์บอกว่าพร้อม
จะเลิกอาชีพนี้หากนิน่ายอมให้
เขาไปพักอยู่ด้วย แต่เมื่อนิน่าได้
แต่อึ้งไคล์จึงคิดว่าถูกนิน่าปฏิเสธ
เขาจึงเลือกกลับไปอยู่กับพรรค
พวกตามเดิม นิน่ารู้สึกผิดจึงยัง
ตามตอแยไคล์ให้ไปกับเธอ จนถูก

ฮาร์วี่ย์ (Marc Jacobs) พ่อเล้า
ออนไลน์ เข้ามาท�ำร้ายเพื่อขัด
ขวางให้เธอเลิกวุ่นวายกับไคล์
เรื่องราวของนิน่าเริ่มต้น
จากความคิดที่จะน�ำเสนอข่าวที่
น่าสนใจสักเรื่องและหวังดีอยาก
ให้แหล่งข่าวของเธอมีชีวิตที่ดีขึ้น
แต่เธอลืมไปว่านั่นเป็นชีวิตของ
ไคล์ เขาเลือกที่จะแยกตัวออก
มาจากครอบครัว รักการท�ำงาน
ที่ได้เงินง่ายๆ และรักเพื่อนร่วม
งานเพราะคิดว่าคนเหล่านั้นคือ
ครอบครัวของเขา การ Connect
เข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อท�ำงาน
เกือบท�ำให้นิน่าตกงานและอาจ
จะติดคุก เพราะถูกกล่าวหาว่าซือ้
บริการทางเพศเด็กที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะเลยทีเดียว
ดี เ ร็ ก ฮั ล (Alexander
Skarsgard) อดี ต ทหารเก่ า ที่
กลายมาเป็นมนุษย์เงินเดือน หลัง
จากภรรยาของเขา ซินดี้ (Paula
Patton) ต้องสูญเสียลูกในครรภ์
ไป ทั้ ง คู ่ เ สี ย ใจมากและท� ำ ให้
ดีเร็กห่างเหินไม่พูดคุยกับภรรยา
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มั น ยิ่ ง ท� ำ ให้ ซิ น ดี้ ที่ ต ้ อ งอยู ่ บ ้ า น
คนเดียวรู้สึกเหงาว้าเหว่มากขึ้น
เธอจึงเริ่ม Connect เข้าห้องแช็ต
กลุ่มแบ่งปันให้ก�ำลังใจกัน และมี
ฟินเป็นเพื่อนคุยที่เข้าใจเธอมาก
เพราะชีวิตเขาก็พบความสูญเสีย
เหมือนกัน
ขณะที่ ซิ น ดี้ คุ ย กั บ เพื่ อ น
สนิ ท ที่ เ ธอไม่ รู ้ จั ก เลยอย่ า งไว้
วางใจ ก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆ
ขึ้นเมื่อดีเร็กบอกว่าบัตรเครดิต
ทุ ก ใบของเขาและเธอที่ ใ ช้ ร ่ ว ม
กันถูกระงับและเงินในบัญชีเงิน
ฝากก็หายไปหมดภายในเวลาอัน
รวดเร็ว ดีเร็กตัดสินใจจ้างนักสืบ
เอกชนสืบหาความจริงเรื่องเงิน
ของเขาที่หาย ซึ่งไมค์ ดิกสัน
(Frank Grillo) อดีตเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ซึ่งดูจะมีเรื่องสืบค้นมากมายที่
ต้องท�ำจึงไม่มีเวลาดูแลและพูด
คุยกับเจสัน (ลูกชาย) เช่นกัน
ไมค์สืบหาจนรู้ว่าซินดี้มี
การพูดคุยในห้องแช็ต และโดน
แฮกหรือขโมยข้อมูลส่วนตัวทั้ง
หมายเลขรหั ส บั ต รเครดิ ต และ
บัญชีเงินฝากที่ไม่มีเงินเหลือเลย
แถมเขายังถูกแอบอ้างชื่อไปท�ำ

เรื่องกู้เงินเพิ่มอีก คนที่ขโมยไป
นั้นใช้ IP Address เป็นของสตีเฟ่น
ชูมคั เกอร์ (Michael Nyqvist) เพือ่ น
คุยที่แสนดีที่ใช้ชื่อปลอมว่า “ฟิน”
ในห้องแช็ตของซินดี้นั่นเอง เมื่อ
ทรัพย์สินในบ้านที่อยู่ระหว่างการ
ผ่อนช�ำระถูกยึดคืนจนเกือบหมด
ทั้ ง คู ่ ตั ด สิ น ใจบุ ก ไปหาสตี เ ฟ่ น
ตามที่อยู่ที่ไมค์ให้ไว้และค้นพบ
หลั ก ฐานเป็ น สลิ ป การใช้ บั ต ร
เครดิ ต ของเขาอยู ่ ใ นบ้ า นของ
สตีเฟ่น แต่ไมค์กลับบอกว่าไม่
ใช่ ส ตี เ ฟ่ น ที่ ข โมยข้ อ มู ล บั ญ ชี
เขาไป แต่เป็นใครอีกคนหนึ่งซึ่ง
แฮกเข้าคอมพิวเตอร์ของสตีเฟ่น
และสวมรอยเป็นเขาเพื่อขโมย
ข้อมูลของผู้อื่น ซึ่งหมายความว่า
สตีเฟ่นก็ตกเป็นเหยื่อเช่นกัน แต่
ดีเร็กมั่นใจว่าเป็นสตีเฟ่นเพราะมี
สลิปบัตรเครดิตอยู่ที่บ้านเขา
ดี เ ร็ ก และซิ น ดี้ ก ลั บ ไปที่
บ้านสตีเฟ่นอีกครั้งและเกิดปะทะ
กัน เมือ่ ดีเร็กเอาปืนจ่อหน้าสตีเฟ่น
เพราะโกรธที่สตีเฟ่นแช็ตคุยและ
ส่งรูปให้กับซินดี้ แต่ก่อนที่จะเกิด
เหตุการณ์ร้ายแรงกว่านี้ ซินดี้จึง
ยอมรับว่าเธอผิดเอง เพราะเธอ
ต้องการเพื่อนระบายความทุกข์
ในใจจากการที่ต้องสูญเสียลูกไป
เธอจึงคุยกับสตีเฟ่นจนถูกแฮก
ข้อมูลส่วนตัวได้ ดีเร็กเริ่มมีสติ
เขารู้สึกผิดที่ห่างเหินภรรยาจน
ท�ำให้เธอเสียใจมากขึน้ ทัง้ คูท่ ำ� ใจ
ยอมรับการสูญเสียทรัพย์สินเงิน
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ทอง หากทั้งคู่ได้พูดคุยท�ำความ
เข้าใจกันมากกว่านี้ เรื่องร้ายๆ ก็
คงไม่เกิด

เบน บอยด์ (Jonah Bobo)
เด็ ก ชายอายุ ๑๕ ปี ที่ ใ ช้ ชี วิ ต
เหมือนโลกนี้มีเพียงเขาคนเดียว
เขาชอบดนตรีมากถึงขนาดต้อง
มีหูฟังครอบหูอยู่เกือบทั้งวัน เขา
ไม่ปฏิสัมพันธ์กับใคร อยู่แต่ใน
โลกทีม่ แี ค่ตวั เอง ท�ำให้คนอืน่ ก็ไม่
อยากคุยกับเขา หนังไม่ได้สื่อให้
เห็นว่าการแปลกแยกท�ำให้เขาถูก
กลั่นแกล้ง หรือเขาถูกกลั่นแกล้ง
ก่อนจึงท�ำให้เขาแยกตัวออกจาก
สั ง คม เราเห็ น แค่ วั น ๆ เขาไม่
พูดจากับใคร แม้ว่าแม่จะคอย
ซักถามโน่นนี่นั่นอยู่บ่อยๆ เขาก็
ไม่ตอบ จนแม่เลิกตอแยไปเอง
เบนเป็นลูกชายของ ริช บอยด์
ทนายความที่ต้องเข้าไปเกี่ยวพัน
กับคนอืน่ เสมอ เขาจึงคุยโทรศัพท์
เกือบตลอดเวลาจนไม่มีเวลาพูด
คุยกับคนในครอบครัว
เรื่องของเบนเกิดขึ้นเมื่อ
เขาเดิ น เข้ า ไปในฟิ ต เนส เป็ น
เวลาเดี ย วกั บ ที่ เจสั น ดิ ก สั น
(Colin Ford) และ ฟลาย (Aviad
Bernstein) ก�ำลังหัวเราะเพราะ
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กลั่นแกล้งคนที่มาออกก�ำลังกาย
ได้ส�ำเร็จ โดยแอบน�ำกระป๋อง
เครื่องดื่มที่ใส่ฉี่ตัวเองไปวางไว้
ในตู้เย็นและมีคนมาหยิบมันไป
ดื่ม เบนมองเจสันโดยที่ไม่รู้ว่า
เจสันหัวเราะอะไร เมื่อตาสบตา
กันจึงมีค�ำถาม “มองหน้า หา
เรือ่ งเหรอวะ” ประโยคนีด้ จู ะสร้าง
ปัญหาให้กับผู้พูดหรือผู้ฟัง ไม่ว่า
จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เสมอ ถ้า
ไม่อยากมีปัญหา อย่าถามใครๆ
ด้วยประโยคนี้ และถ้าโดนใคร
ถามด้วยประโยคนี้ก็ให้รีบขอโทษ
และเดินหนีอย่างเร็วเลย เพราะ
ทุกวันนี้มีคนหัวร้อนมากมายและ
แพทย์อาจจะช่วยชีวิตคุณไม่ทัน
การกลั่นแกล้งที่เรียกกัน
ว่า Cyberbullying (การรังแกกลั่น
แกล้งกันระหว่างเยาวชนในยุค
ไซเบอร์โดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก
ทั้ง เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ ฯลฯ
เป็นอาวุธในการกลั่นแกล้งเด็ก
คนอื่นที่ตนไม่ชอบหน้า หรือหมั่น
ไส้ ให้ได้รบั ความอับอายจากการ
ส่ ง ข้ อ ความหรื อ รู ป ภาพ มั น มี
ประสิทธิภาพในการท�ำลายล้างสูง
เพราะสามารถแพร่กระจายภาพ
และข้อความได้อย่างรวดเร็วและ

ทั่วถึง มีเด็กหลายคนไม่สามารถ
ทนความอับอายได้ จึงตัดสินใจ
ฆ่าตัวตาย)
Cyberbullying กรณีของ
เบน เริ่มต้นขึ้นเมื่อ เจสัน และ
ฟลาย ท�ำการ Connect เข้าโซ
เชียลเน็ตเวิรก์ โดยตัง้ บัญชีเฟซบุก๊
ปลอมในชื่อของ “เจสสิก้า โรนี่”
และส่งข้อความไปหาเบน บอก
ว่าเธอชื่นชอบเพลงของเขามาก
ทั้งคู่แช็ตคุยกันทุกวันจนเบนรู้สึก
ชอบและไว้วางใจเพือ่ นสนิททีเ่ ขา
ไม่รจู้ กั เลยจนหมดใจ ต่างคนต่าง
ถามเรื่องครอบครัวของกันและ
กัน ซึ่งมีค�ำตอบคล้ายๆ กัน คือ
มีครอบครัวที่งี่เง่า ไม่มีใครเข้าใจ
พวกเขา เจสันและฟลายรูส้ กึ สนุก
มากขึ้นเมื่อส่งภาพผู้หญิงเปลือย
ท่อนล่างให้เบนพร้อมกับขอให้
เบนส่งรูปตัวเองมาแลกกันดูบ้าง
ทั้งสองรู้สึกตื่นเต้นและเฝ้ารอว่า
เบนจะตอบอย่างไร
ด้วยความไว้วางใจเพื่อน
สนิททีไ่ ม่รจู้ กั กันเลย เบนตัดสินใจ
ถ่ายภาพเปลือยของตัวเองส่งให้
เจสสิกา้ พร้อมข้อความเขียนด้วย
ลิปสติกว่า “ทาสรัก” ในเวลาเพียง
ไม่นาน รูปของเบนแพร่กระจาย
ไปทั้งโรงเรียนอย่างรวดเร็ว มีแต่

คนมองเขาแล้วก้มมองโทรศัพท์
แล้วหัวเราะ เบนดูในโทรศัพท์
คนอื่นเห็นรูปเปลือยตัวเองที่ส่ง
ให้เจสสิก้า
หนังฉายให้เห็นสีหน้าของ
เจสันกับฟลายที่รู้สึกผิดต่อการ
กระท�ำของตัวเอง เมื่อเห็นสีหน้า
เบนที่มึนงงเหมือนโดนทุบหัวซ�้ำ
แล้วซ�้ำอีก โลกเหงาๆ ของเบน
เงียบสงัด ยิ่งขึ้น ลิน ดา (Hope
Davis) ผู ้ เ ป็ น แม่ สั ง เกตเห็ น
ความผิดปกติของลูก แต่เบนก็
ไม่บอกอะไรเช่นเดิม เบนเปิด
เพลงดังสนั่นลั่นบ้าน จน แอ๊บบี้
(Haley Ramm) ต้องเข้ามาดุ แต่
กลั บ เห็ น ร่ า งน้ อ งชายแขวนอยู ่
กลางห้อง เขากลายเป็นเจ้าชาย
นิทรา
ริ ช พยายามหาสาเหตุ ที่
ท�ำให้เบนผูกคอตายโดยการแช็ต
คุ ย กั บ เจสสิ ก ้ า จนสื บ รู ้ ว ่ า คื อ
เจสั น แต่ ลิ น ดา บอกว่ า เรา
อย่าโยนความผิดให้คนอื่นเพราะ
ความผิดอยู่ที่เราทุกคนไม่เอาใจ
ใส่ เ บน แอ๊ บ บี้ รู ้ สึ ก เสี ย ใจมาก
เพราะรู้ว่าน้องชายไม่มีเพื่อนเลย
แต่เธอกลับผลักไสน้องออกห่าง
เมือ่ เขามาหาเธอ ในขณะเดียวกัน
ไมค์ก็จับผิดเจสันและฟลายได้
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ทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่าแกล้งเบน
ไมค์ โ กรธลู ก มากแต่ เ ขาก็ ต ้ อ ง
ปกป้องลูก ด้วยความช�ำนาญด้าน
คอมพิวเตอร์ เขาจัดการล้างและ
ลบบัญชีเฟซบุก๊ ของเจสสิกา้ อย่าง
หมดจดเพือ่ ท�ำลายหลักฐานไม่ให้
โยงมาถึงเจสันได้
ไมค์เองเป็นพ่อที่ค่อนข้าง
มีวนิ ยั กับเจสันลูกชายมาก เขาจะ
ก�ำหนดเวลาให้ท�ำการบ้าน เล่น
คอมพิวเตอร์ เวลาไปโรงเรียน
ควรสวมเสื้อที่สุภาพ หรือสั่งให้
เจสันช่วยท�ำงานบ้าน เจสันถาม
พ่อว่า “พ่อคิดว่าถึงเวลาที่ผมจะ
มีไอแพดได้หรือยัง” ไมค์กป็ ฏิเสธ
ลูกโดยบอกว่ามีโน๊ตบุค๊ ก็สามารถ
ใช้อินเทอร์เน็ตได้ หนังสื่อให้เห็น
ว่ า ไมค์ ต ระหนั ก ถึ ง พิ ษ ภั ย ของ
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อิ น เทอร์ เ น็ ต และเขาพยายาม
ป้องกันลูกไม่ให้ใกล้ชิดกับมันจน
เกินไป แต่มันท�ำให้เจสันรู้สึกเซ็ง
พ่ออยู่บ่อยๆ แต่เจสันกลับชื่นชม
ริชพ่อของเบนว่าเป็นพ่อที่ดี แต่
ถ้าถามเบนว่าพ่อของเขาดีไหม
ก็จะได้ค�ำตอบว่าพ่อของเขานั้น
ห่วยแตกมาก

ฟาดไมค์ เจสันวิ่งออกมาหาพ่อ
ด้วยความเป็นห่วง ริชจึงหันกลับ
มาเอาไม้ฟาดเจสัน แต่ได้สติเมื่อ
ได้ยินเจสันร้องด้วยความเจ็บปวด
ดูเหมือนทุกคนจะได้สติกลับมากัน
หมด แต่ละคนยอมรับว่าตัวเองผิด
ทุกคนมีความเห็นใจเข้าใจและรัก
กันมากขึ้น มีเพียงเบนเท่านั้นที่ยัง
ริชมาถึงบ้านไมค์ เขาบอก คงนอนไร้สติโดยไม่รู้ว่าจะฟื้นขึ้น
ว่าเจสันควรไปพบแพทย์เพราะมี มาอีกหรือไม่
พฤติกรรมผิดปกติ แต่ไมค์หลุด
ปากไปว่า “ลูกคุณ
ผู ก คอตาย แล้ ว
มาบอกให้ ลู ก ผม
ต้องไปหาหมองั้น
เหรอ” ริ ช สุ ด ทน
ชกต่ อ ยกั บ ไมค์
และใช้ ไ ม้ ฮ ๊ อ กกี้

ความเป็นไปของทุกตัวละครในหนังเรื่องนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ในปัจจุบัน ยุคที่ผู้คนเอาแต่วุ่นวายอยู่
กับสมาร์ทโฟน แช็ตคุยกับเพื่อนที่รู้จักและไม่รู้จักกันทั้งวัน บางคนยินดีที่ได้รับฟังความทุกข์ของคนอื่นในโซ
เชียลเน็ตเวิรก์ แต่กลับไม่สนใจความทุกข์ของคนทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ จริงๆ แล้วโซเชียลเน็ตเวิรก์ เป็นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์
มากมาย เราใช้มันติดต่องาน ท�ำธุรกิจค้าขายออนไลน์ ใช้สนทนากับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่อยู่ห่างไกลกันได้
บ่อยๆ แต่การที่เราจดจ่ออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนเกือบตลอดเวลาท�ำให้เราละเลยคนที่
อยู่ใกล้ชิด เช่นเดียวกับเรื่องราวในหนัง เหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เริ่มจากความห่างเหินของคนใน
ครอบครัวที่ไม่มีเวลาพูดคุยหรือท�ำกิจกรรมร่วมกัน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเกือบทุกคนมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเอง มีความอยากรู้อยากเห็น แต่ยังรู้
ไม่เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมคนชั่วหรือมิจฉาชีพก็อาจจะถูกหลอกถูกล่อลวงได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง แม้
กระทั่งผูใ้ หญ่ทมี่ กี ารศึกษาและรับรูข้ า่ วสารก็สามารถตกเป็นเหยือ่ ในโซเชียลเน็ตเวิรก์ ได้เช่นกัน เราจะเห็นได้
จากข่าวเกิดเหตุเศร้าสลดหรือข่าวฆาตกรรมที่ถูกเพื่อนที่รู้จักในโซเชียลเน็ตเวิร์กลวงไปชิงทรัพย์หรือฆ่า เรา
เห็นข่าวกันทุกวันแต่ก็ยังคงมีคนตกเป็นเหยื่อในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทุกวันเช่นกัน
ฉะนั้น อย่าได้ไว้วางใจเพื่อนในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราไม่รู้จักตัวจริงของเขา Disconnect ปิดการเชื่อม
ต่อ แล้วหันมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงที่อยู่ข้างๆ เราบ้าง เพราะความสุขที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้อยู่ใน
โซเชียลเน็ตเวิร์ก

40 บทความ

วรพจน์ สิงหา สัมภาษณ์

ค้นหา “ความหมายชีวิต”

ห

ภาพ: www.bangkokhospital.com

ภาพ: lisaguru.com

โรคซึมเศร้า

ภาพ: moodwarrior.blogspot.com

ผ่าน

ลายปีทผี่ า่ นมา สังคมไทยรับรูเ้ กีย่ วกับโรคซึมเศร้าอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะข่าวของดารา นักร้อง บุคคล
ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและในประเทศไทยที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าและจบชีวิตตนเองด้วยการฆ่าตัวตาย
และมีอีกหลายท่านได้ออกมาให้ข้อมูลความเจ็บป่วยของตนเองเพื่อแบ่งปันประสบการณ์สู่สังคม
โรคซึมเศร้านับเป็นปัญหาระดับโลก โดยในปี ๒๕๖๐ ทีผ่ า่ นมา องค์การอนามัยโลกประกาศค�ำขวัญว่า
“Depression : Let’s Talk หรือซึมเศร้า เราคุยกันได้” เพื่อให้โลกตระหนักถึงความส�ำคัญของโรคซึมเศร้า โดย
ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา จากประมาณการขององค์การอนามัยโลก มีประชากรมากกว่า ๓๐๐ ล้านคน ป่วย
ด้วยโรคซึมเศร้า โดยในประเทศไทย มีจำ� นวนประมาณ ๑.๕ ล้านคน
ที่สำ� คัญผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีความเสี่ยงสูงที่จะจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายมากกว่าคนทั่วไปถึง ๒๐ เท่า
โดยเฉพาะผู้ป่วยซึมเศร้ากลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยสูงอายุ เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากที่สุด
โลกซึ มเศร้า โรคซึ มเศร้า
ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุว่า โรคซึมเศร้าพบได้บ่อยในประชาชนทุก
กลุ่มทุกวัย ถือเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส�ำคัญที่ต้องการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือดูแล และเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ท�ำให้เกิดความ
บกพร่องทางสุขภาพในประชากรทั่วโลก
นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จิตแพทย์ประจ�ำโรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ อดีตนายแพทย์ผทู้ รงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต และอดีตผูจ้ ดั การแผน
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งานสร้างเสริมสุขภาพจิต สสส.
เป็นผูห้ นึง่ ทีร่ ณรงค์ให้ความรูเ้ กีย่ ว
กับโรคซึมเศร้า ทั้งการบรรยาย
การให้สัมภาษณ์ การจัดกิจกรรม
ต่างๆ รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดีย
เพื่อสื่อสารให้ความรู้กับสังคมใน
วงกว้าง โดยสิ่งที่ส�ำคัญคือการ
ปรับวิธีคิด การใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขในสังคมปัจจุบัน
คุณหมอประเวช กล่าวว่า
ปัจจัยที่ท�ำให้คนเราเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคซึมเศร้า มีหลายปัจจัย
เช่น กรรมพันธุ์ ประสบการณ์ใน
วัยเด็ก เหตุการณ์ในชีวติ ทีเ่ กิดขึน้
วิธีคิด และวิถีชีวิตของเรา
“โรคซึ ม เศร้ า เกิ ด จาก
ปัจจัยทางชีวภาพ กระบวนการ
ภายในจิตใจ และสังคม สิ่งแวดล้ อ ม การที่ เ ราพู ด ถึ ง โรค
ซึมเศร้า เราต้องแยกระหว่าง
อาการ หรืออารมณ์เศร้าที่เกิด
จากความเสียใจ ความสูญเสีย
ซึ่งเป็นเรื่องปกติของชีวิต คนเรา
ทุกคนต้องมีต้องเจอ เช่น อกหัก

ตกงาน เราอาจจะรู้สึกไม่ค่อย
ดีกับสถานการณ์ รู้สึกไม่ค่อยดี
กับตัวเองได้บ้าง แต่เวลาผ่านไป
อารมณ์เหล่านี้จะคลี่คลาย และ
เรามักจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นจาก
เหตุการณ์นั้นๆ”
คุณหมอประเวช อธิบาย
ว่า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามักจะมี
ลักษณะเฉพาะ กระทัง่ ไม่สามารถ
ด�ำเนินชีวิตได้เป็นปกติ เช่น กิน
ไม่ได้จนน�้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว
นอนไม่หลับ ตื่นมาก็เศร้าโดย
ไม่มีสาเหตุ หรือไม่มีสมาธิในการ
ท�ำงานหรือเรียนหนังสือ
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“เหล่ า นี้ เ ป็ น ตั ว บอกว่ า
อาการรุ น แรงจนไม่ ส ามารถ
ด�ำเนินชีวิตให้เป็นปกติ และเป็น
ระยะเวลานานกว่าปกติ คือนาน
เกินกว่า ๒ สัปดาห์ อันนี้เป็น
ความแตกต่างระหว่างความเศร้า
ทั่วๆ ไป กับการเกิดเป็นโรคซึม
เศร้า”
ส่วนผลกระทบจากโรคซึม
เศร้าในขั้นรุนแรง สามารถสร้าง
ความรุ น แรงในครอบครั ว และ
สังคมได้ “ผลกระทบทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ
เป็นเรื่องของความรู้สึกว่าชีวิตจะ
อยู่ไปท�ำไม และจบชีวิตตัวเอง
ด้วยการฆ่าตัวตาย ในการฆ่าตัว
ตาย บางคนฆ่าตัวเองคนเดียว
แต่ในบางกรณี โดยเฉพาะแม่ที่
มี ลู ก ยั ง เล็ ก เขารู ้ สึ ก ว่ า โลกนี้
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ฐานของโรคซึ มเศร้าคือ “ทัศนะต่อชี วิต”
คุณหมอประเวชกล่าวไว้ หลายปัจจัยมาก ซึ่งหนึ่งในนั้นก็
อย่างน่าสนใจว่า กลไกอย่างหนึ่ง คือ ท�ำอย่างไรให้เขาสามารถที่
ของการเป็นโรคซึมเศร้าคือ ความ จะยอมรับตัวเอง เห็นข้อดีและ
รูส้ กึ ว่าตัวเองไม่ดพี อ คนทีถ่ กู คาด ยอมรับข้อจ�ำกัด และมีแผนใน
หวังสูง และเติบโตมาโดยไม่รู้ตัว การพัฒนาตัวเองที่ดี”
เขาจะหยิ บ ความคาดหวั ง ของ
คุณหมอประเวชกล่าวว่า
พ่อแม่มาใส่เป็นความคาดหวังที่ ปัจจุบันคนเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่ม
เขามีต่อตัวเอง แม้พ่อแม่จะเลิก ขึ้น และฐานของโรคซึมเศร้าคือ
พูดเรื่องพวกนี้ไปแล้ว แต่เขาก็ยัง ทัศนะต่อชีวิต “ฐานในที่นี้ไม่ได้
คาดหวังกับตัวเองต่อไป
ชี้ ไ ปที่ จุ ด ใดจุ ด หนึ่ ง เพราะว่ า
“คนที่คาดหวังกับตัวเอง แต่ละคนจะมีปัจจัยแวดล้อมไม่
สู ง ไม่ ว ่ า เขาจะประสบความ เหมือนกัน แต่ก็มีรูปแบบของมัน
ส�ำเร็จอะไรก็ตาม ก็ไม่เคยดีพอ ซึ่งหมายถึงคนที่เกิดการเจ็บป่วย
เมื่อไม่ดีพอ เขาก็เริ่มไม่ชอบตัว ขึ้นแล้ว เราสามารถค่อยๆ ค้นหา
เอง ก็ ส ามารถเกิ ด เป็ น อาการ ว่ามีปัจจัยอะไรในชีวิตของเขาที่
ซึมเศร้าขึ้นมาได้ กระบวนการ เป็นตัวน�ำไปสู่โรคซึมเศร้า และ
ตรงนี้ จ ะเห็ น ว่ า การแก้ ไ ขหรื อ ปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเดียวกัน
การรักษาที่ส�ำคัญไม่ใช่เรื่องยา กับที่เราต้องจัดการให้ดี ถ้าเรา
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องผสมกับ ต้ อ งการให้ เ ขาหายแบบยั่ ง ยื น
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อยู่ไม่ได้ เขาฆ่าลูกด้วย เพราะ ได้รับการช่วยเหลือ คุมอารมณ์ สัญชาตญาณของผู้ชายมากกว่า
กลั ว ว่ า ลู ก จะอยู ่ ล� ำ บาก หรื อ ไม่อยู่ และผสมปนกันระหว่าง ผูห้ ญิง”
ผูช้ ายบางคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้า อารมณ์ เ ศร้ า หมดหวั ง และ
เขาฆ่าทัง้ บ้าน เนือ่ งมาจากเขาไม่ ความก้าวร้าวรุนแรง ซึ่งมีอยู่ใน

คือเสี่ยงน้อยลงต่อการกลับมา
เป็นซ�้ำ”
“ทางการแพทย์ มี ข ้ อ มู ล
ว่าถ้าเราใช้ยาอย่างเดียว เรา
สามารถท� ำ ให้ ค นที่ เ ป็ น โรคซึ ม
เศร้าหายดีขึ้นได้ แต่ถ้าเราหยุด
ยา คนที่เคยป่วยมาแล้วจะเสี่ยง
กับการป่วยซ�้ำ ซึ่งถ้าเรามองใน
เชิงปัจจัยที่คุยกัน ก็ไม่น่าแปลก
ใจ เพราะต้นทางของมันไม่ได้รับ
การจัดการ ในงานวิจยั ทางคลินกิ
พบว่า ถ้าเราปรับทักษะในการ
จัดการความคิดให้ดขี นึ้ แก้ความ
คิดทีบ่ ดิ เบีย้ ว ทีม่ อี คติภายในออก
จากใจ โอกาสกลับมาเป็นซ�ำ้ ก็จะ
ลดลง หรือถ้าเรามีความสามารถ
ในการสร้างสัมพันธภาพทีด่ ขี นึ้ ซึง่
การมีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นเป็นการ
เกื้อหนุนความรู้สึกดีให้ตัวเองได้
ด้วย กลับท�ำให้รู้สึกชีวิตมีความ
หมายได้ด้วย ทักษะชุดนี้จะลด
ความเสี่ยงในการกลับมาเป็นซ�ำ้ ”

จุ ดเปลี่ยนสู่การค้นหา “ความหมายชี วิต”
คุณหมอประเวชกล่าวว่า ชีวิตได้ดีขึ้น คือกลับมาทบทวน
โรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคที่มีแต่แง่ ระบบคุณค่า ทบทวนชีวิต เรียก
ลบเพียงอย่างเดียว โรคซึมเศร้า ได้ ว ่ า โรคซึ ม เศร้ า ไม่ ใ ช่ โ รคที่ มี
สามารถกลายเป็นจุดท�ำให้เกิด แต่แง่ลบเพียงอย่างเดียว ถ้าใช้
ปัญญาและเป็นจุดเปลี่ยนที่ท�ำให้ ให้ดี ก็เป็นจุดให้เกิดปัญญาได้
หลายคนค้นหาความหมายของ เพราะว่าความทุกข์ของชีวิตเป็น
ชีวิตได้ดีขึ้น
ตัวกระตุ้นให้เขาค้นหาค�ำตอบ”
“ ง า น วิ จั ย ท า ง ค ลิ นิ ก
“คนที่ เ ป็ น โรคซึ ม เศร้ า
สนั บ สนุ น ว่ า ปั จ จั ย ทางสั ง คม จังหวะในการใช้กระบวนการทาง
กระบวนการทางจิตใจ มีความ จิ ต ใจหรื อ สั ง คม ต้ อ งดู ค วาม
ส�ำคัญมากกับการก่อให้เกิดโรค รุนแรง แต่ทกุ ๆ คน ผมจะสอนวิธี
กับการดีขึ้นจากโรค และกับการ การพักใจให้สงบ จัดระบบชีวติ อัน
ป้องกันการกลับมาเป็นซ�้ำ หรือ นีค้ อื พืน้ ฐานทีท่ กุ คนควรจะมี และ
รวมถึงอาจจะท�ำให้โรคซึมเศร้า นั่นเป็นเหตุที่ผมตั้งกลุ่มเฟซบุ๊ก
ครั้งหนึ่งที่เราป่วย กลายเป็นจุด กลุ่มปิด ‘แก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้
ที่ท�ำให้เราค้นหาความหมายของ ยา’ เพราะว่าผมไม่ได้ตอ่ ต้านการ
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ใช้ยา แต่ผมต้องการให้เห็นถึงแง่
มุมของการดูแลตัวเองที่ไม่ใช้ยา”
คุณหมอประเวชกล่าวว่า
อาการซึมเศร้าที่เป็นโรค ถ้าเรา
มองแต่โรค ก็จะติดอยู่ที่การเป็น
โรค “แต่ถา้ เรามองว่าอยูท่ ชี่ วี ติ คน
เราต้องเติมปัจจัยที่เป็นเรื่องของ
ความเข้มแข็งด้านใน ค่อยๆ เติม
ไปเรื่อยๆ จะสะสมจนกระทั่งเขา
สามารถที่จะเปลี่ยนระบบความ
คิดได้ดีขึ้น”

คนในปั จจุ บันวิ่งหาความสุข
www.facebook.com/morprawate
มุมกลับของโรคซึ มเศร้า
ปัจจุบัน สื่อมวลชนเรียก
ยุคนี้ไปต่างๆ กัน เช่น สังคม
ดิจิทัล ประเทศ ๔.๐ ทุกชีวิต
เชื่ อ มต่ อ ด้ ว ยเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย
สมาร์ ท โฟนในมื อ เราท� ำ ให้ มี
ท่ า มกลางภาพความ
คุ ณ หมอประเวชใช้ ช ่ อ ง
อิสระทางการสื่อสารมากขึ้นเมื่อ สวยงามของโลกปั จ จุ บั น และ ทางสื่อสารให้ความรู้แก่สังคมใน
เทียบกับคนในยุคก่อน โซเชียลมี ความรวดเร็วเร่าร้อนของสังคม หลายช่องทาง เช่น เฟซบุก๊ เพจชือ่
เดีย หรือโลกออนไลน์ทำ� ให้ผู้คน เทคโนโลยี เรากลับพบว่าผู้คน “หมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล”
จ�ำนวนไม่น้อยเชื่อว่าเรามีชีวิต จ�ำนวนไม่น้อยมีความเจ็บป่วย ยูทบู ช่อง “ปลดล๊อกกับหมอเวช”
อยู่ในยุคสมัยที่ดีที่สุด เนื่องจาก ทางจิ ต ใจและอารมณ์ ความ โดยมีผู้สนใจติดตามจ�ำนวนมาก
รอบกายเต็ ม ไปด้ ว ยความพรั่ ง เครียดเรื้อรัง ความวิตกกังวล รวมถึงมีแอปพลิเคชัน ๖ แอปพร้อมทางวัตถุและความก้าวหน้า ปัญหาโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัว พลิเคชัน ให้ผสู้ นใจสามารถดาวน์
โหลดได้ โดยแต่ละแอปพลิเคชัน
ทางเทคโนโลยี
ตายปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป
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จะแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์
ในการใช้งาน เช่น “Sook คลาย
เศร้า”, “Sook หลับดี”, “Sook
คลายกังวล”, “Sook เส้นทางรัก”,
“Sook ลดน�้ำหนัก” และ “Sook
ค�ำปรึกษา” ซึ่งการท�ำงานของ
คุณหมอประเวชเป็นการให้ความ
รู้ไม่เฉพาะโรคซึมเศร้าเพียงอย่าง
เดียว แต่ยังรวมถึงสิ่งส�ำคัญที่สุด
ในชีวิตของเราทุกคน คือการค้น
พบความสุขในการด�ำเนินชีวิต
คุ ณ หมอประเวชให้ ข ้ อ
สังเกตในการใช้โซเชียลมีเดีย โดย
มีหลักฐานยืนยันว่าคนที่มีปัญหา
เสพติดโซเชียลมีเดีย มักจะเป็น
คนที่เหงาและมีความเศร้าลึกๆ
และขาดจุดหมายในชีวิต
“ติดในที่นี้หมายถึงว่าเขา
ต้องใช้เวลามากขึน้ อยูก่ บั มันโดย
รูส้ กึ ว่าถ้าไม่ได้ดจู ะรูส้ กึ ว่ามันพลุง่
พล่านภายใน มันขาดอะไรบาง
อย่าง แต่จริงๆ แล้วเกิดจากว่า
เขามีต้นทุนบางอย่างภายในใจ
ภายในชีวิตของเขาที่ขาดความ
ลงตัว เพราะฉะนั้นเวลาจะแก้ไข
ไม่ใช่แก้ที่การหยุดพฤติกรรมนั้น
แต่ต้องแก้ที่ว่าจุดหมายชีวิตคือ

อะไร เราต้องการอะไร เราจะ
ดูแลตัวเองอย่างไร และค่อยๆ
ไล่ ไ ปที ล ะขั้ น ๆ การฟื ้ น ฟู ต รง
นี้ จ ะเป็ น จุ ด เปลี่ ย นที่ ท� ำ ให้ เ ขา
เติบโตและหลุดออกจากความ
รู้สึกเบื่อเหงาด้วย และขึ้นอยู่กับ
ว่าคนๆ นั้นตระหนักและยอมรับ
ไหม เพราะบางคนก็เหมือนกับ
ไม่มีอย่างอื่นจริงๆ ถ้าเขามีเพื่อน
มี ก ลุ ่ ม ที่ ดี ผมเชื่ อ ว่ า พลั ง ของ
เพื่อนจะช่วย
แต่ถ้าจะไปหาหมอเดือน
ละครั้ง ครั้งละ ๒๐ นาที ครึ่ง
ชั่วโมง อย่างนี้จะได้ผลยาก ผม
คิดว่ากระบวนการเยียวยาผ่าน
การเข้าถึงทางจิตวิญญาณ หรือ
การเรียนรู้เป็นกลุ่มที่สม�่ำเสมอ
เช่น ทุกอาทิตย์ ก็จะเป็นตัวให้
คนทีม่ ปี ญั หาเสพติดโซเชียลมีเดีย
กลับมามีจุดหมาย และใช้เวลา
ของตัวเองได้ดีขึ้น”
“การฝึกฝนสิ่งที่อยู่ข้างใน
สามารถท�ำให้เราเข้าถึงตัวเรา เข้า
ถึงศักยภาพ และในทางศาสนา
อาจจะหมายถึงช่วงเวลาที่เราได้
อยู่กับพระเจ้า สิ่งเหล่านี้เป็นตัว
ที่เชื่อมถึงกันที่มีผลต่อความสุข
ภายใน”
นอกจากนี้ หนึง่
ในแนวโน้มทางความ
คิดของคนเราคือการ
เปรียบเทียบ ซึ่งคุณ
หมอประเวชอธิบายว่า
การเปรียบเทียบเป็น
หนึ่งในกลไกใหญ่มาก

ภาพ: www.facebook.com/morprawate

ที่ท�ำให้คนเราในปัจจุบันมีความ
สุขน้อยกว่าที่ควร
“ ใ น ยุ ค นี้ ค น เ ร า จ ะ
เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดย
ผ่านการโพสต์ทางเฟซบุ๊ก ทาง
อินสตาแกรม ซึ่งคนส่วนใหญ่จะ
โพสต์ในสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองมา
โชว์กนั คนก็เกิดความพอใจในตัว
เองน้อยลง กลไกนี้สอนเราอย่าง
หนึ่งว่าให้ระวังความคิดเปรียบ
เทียบ ซึ่งท�ำให้เรามีความสุขน้อย
ลง ท�ำให้เกิดความไม่พอใจใน
ชีวิตตัวเอง”
คุ ณ หมอประเวชให้ ข ้ อ
สังเกตที่น่าสนใจว่าโดยทั่วไปคน
เราต้ อ งการหาค� ำ ตอบให้ ชี วิ ต
ตนเอง เพราะฉะนั้น มีอะไรเขาก็
วิ่งไปคว้าเอาไว้ ซึ่งคนในปัจจุบัน
วิ่งหาความสุข เป็นเหมือนมุม
กลับของโรคซึมเศร้า
“เช่นวัยเกษียณ ซึ่งเป็นวัย
ที่ความรู้สึกมีคุณค่าจากการงาน
หายไปแล้ว สายสัมพันธ์ลดน้อย
ลง มีปัญหาสุขภาพมากขึ้น มี
ความกังวลเรื่องการเงิน เพราะ
ต้องใช้จา่ ยเรือ่ งสุขภาพ เสร็จแล้ว
ก็ยังอยู่กับตัวเองไม่เป็น เพราะ
ว่าเปรียบเทียบ หมายถึงว่าคน
จ�ำนวนมากอยู่เฉยๆ จะรู้สึกว่า
มันอยู่ไม่ได้ ก็เกิดความไม่พอใจ
ยังเหงา เพราะว่าสายสัมพันธ์ใน
ละแวกบ้านไม่มีเหมือนเดิม ตรง
นี้ ก็ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ แต่ถ้าเขา
เรียนรู้ที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุข
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เกราะป้องกันไม่ให้เขาซึมเศร้าได้
ขึ้นอยู่กับการชั่งน�้ำหนักระหว่าง
ปัจจัยบวกปัจจัยลบในชีวติ ว่าเป็น
อย่างไร”
“ฉะนั้น ในมุมกลับ การที่
คนไม่ค่อยมีความสุข ก็เป็นพื้นที่

ภาพ: www.taradhealth.com

เช่น เรียนรู้ที่จะมีความสุขอย่าง
ง่ายๆ ท�ำสิ่งเล็กๆ และพอใจกับ
สิ่งนั้น สามารถใช้ชีวิตเชื่อมโยง
กับธรรมชาติหรืออยู่กับค�ำสอน
ทางศาสนา มีจุดหมายที่ชัดเจน
ทางจิตวิญญาณ สิง่ เหล่านีจ้ ะเป็น

ไม่หลงตามค่านิยมบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม
โรคซึมเศร้าสามารถเกิด ง่ายเมื่ออยู่กับตัวเอง” ซึ่งทั้งหมด
ขึ้นได้กับทุกคน ทุกอาชีพ ทุก ที่กล่าวมาล้วนมีประโยชน์ต่อคน
สถานะ และสามารถรักษาให้หาย ทั่วไปทุกคน ไม่เฉพาะกับคนที่
หรือบรรเทาได้ หากทุกคนรู้จัก เป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งถ้าเราท�ำตาม
วิธีดูแลตัวเองและคนรอบข้าง ก็ นี้ได้ เราก็สามารถลดความเสี่ยง
สามารถช่วยลดความเสี่ยงของ กับการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมี
การเกิดโรคนี้ได้ ซึ่งคนรอบข้าง ความสุขได้ง่ายในชีวิตประจ�ำวัน
ต้องให้ความเข้าใจ ความใกล้ชิด
คุณหมอประเวชกล่าวว่า
รวมถึงปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรคซึมเศร้ามีแนวโน้มที่คนต้อง
เพื่อหาทางแก้ไข โดยจะเป็นอีก เป็นมากขึ้น ซึ่งดูจากปัจจัยเสี่ยง
ทางหนึง่ ทีส่ ามารถช่วยลดอัตราผู้ ที่ท�ำให้คนเป็นโรคซึมเศร้า คือ
ป่วยโรคซึมเศร้าให้น้อยลง
ปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม
คุ ณ หมอประเวชสรุ ป วิ ธี
“ถามว่ า เราจะดู แ ลและ
การรักษาโรคซึมเศร้าแบบไม่ใช้ ป้องกันตัวเองได้อย่างไร ยังคง
ยาไว้ ห ลายประการในยู ทู บ ใน เป็นเรื่องของการเข้าใจธรรมชาติ
ตอนที่ชื่อว่า “แก้ซึมเศร้าแบบไม่ ของความสุขทุกข์ และเรียนรู้ที่
ใช้ยา” คือ “เพิ่มพลังชีวิต ปรับวิธี จะจัดการตัวเอง โดยไม่หลงวิ่ง
คิดให้ยืดหยุ่นและเมตตา เผชิญ ไปตามค่านิยมบริโภคนิยมหรือ
หน้าทุกอารมณ์ เปิดสังคมคนรู้ วัตถุนิยมมากเกิน เพราะมีงาน
ใจ สติรู้อยู่กับปัจจุบัน และสุขได้ วิจัยเรื่องความสุขชัดเจนมากที่

๑๐๗ : พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑

45

ที่เอื้อต่อการที่คนเราจะซึมเศร้า
ได้ง่ายขึ้น”
คุ ณ หมอประเวชระบุ ว ่ า
“มีข้อสรุปชัดเจนว่าการที่โรคซึม
เศร้ า เพิ่ ม มากขึ้ น ไม่ ใ ช่ ป ั จ จั ย
จากยีนที่เปลี่ยนไป เพราะยีนไม่
เปลี่ยนเร็วขนาดร้อยปีสิบปี แต่
โรคซึมเศร้าเกิดจากสภาพจิตใจ
และสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นเหตุ
ที่ผมอธิบายว่าจุดเริ่มต้นของการ
เกิดเป็นโรคประกอบไปด้วยปัจจัย
ทางชีวภาพ จิตใจ และสังคม”
ภาพ: www.facebook.com/morprawate

บอกว่ายิ่งมีทัศนะทางวัตถุนิยม
มากเท่าไหร่ ความพอใจในชีวิต
และความสุขน้อยลง”
โรคซึมเศร้ามีหลายมิติให้
เราทุกคนต้องท�ำความเข้าใจและ
เรียนรู้ ซึ่งในแง่หนึ่งโรคซึมเศร้าที่
ปรากฏออกมามากขึ้นในทุกวันนี้
เหมือนก�ำลังบอกเราให้หันกลับ
มาทบทวนระบบค่านิยมและค้น
ให้พบความหมายชีวิตที่แท้จริง
ของเราแต่ละคน
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ศาสตร์แห่ง

Mandala และ Zentangle

ศิลปะเพื่อการเยียวยากายและใจ
“กระบวนการเยียวยากายและดวงจิต คือ งานของฉัน”
Healing Body and Soul is my Work
“ผู้คนมีปัญหาเพราะอยู่กับความจริงที่ก�ำลังเกิดขึ้นไม่
ได้ ไม่เป็น หลายต่อหลายคนอยากหนีปัจจุบัน ให้ความคิด
ไปอยู่กับอดีต บางคนก็ไปฝากความคิดกับอนาคต เลยท�ำให้
มีปญั หากับการคิด การรูส้ กึ ทีค่ นส่วนใหญ่ คิด หรือ/และรูส้ กึ
มากๆ ไปทางด้านลบต่อตนเองและต่อผูอ้ นื่ โดยเฉพาะการคิด
และรู้สึกลบต่อตนเอง การคิดที่เชื่อว่าตนเองท�ำอะไรได้ไม่ดี
เท่าคนอื่น หรืออย่างที่คนอื่นต้องการให้ดี พูดง่ายๆ คือคิดว่า
ตนเองดีไม่พอ การคิด การรู้สึกที่ไม่อยู่กับความจริงตรงหน้า
บางคนก็ไปคิดถึงแต่เหตุการณ์เลวร้ายในอดีต หรือรู้สึกอยาก
ให้เหตุการณ์ดๆี ในอดีตกลับมา บางคนเป็นหนักถึงขัน้ ต้องกิน
ยา คิด รู้สึก ยอมรับ ปัจจุบันไม่ได้ บางคนก็คิดถึงแต่อนาคต จนเป็นโรควิตกกังวล”
นี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการ
เยี ย วยาเพื่ อ จั ด ระบบความคิ ด
และความรู้สึก และการเรียนรู้
เพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น โดย
ใช้ศิลปะ Mandala และ Zentangle
ของครูเอ๋
ดร.อรุโณทัย ไชยช่วย หรือ
ครูเอ๋ เป็นนักการศึกษาบ�ำบัด
และเยียวยา ผู้ก่อตั้งสถาบันการ

ศึกษาเพื่อการเยียวยา (Healing
Education Institute) โดยใช้ศิลปะ
มานดาล่า (Mandala) และการวาด
ลายเส้นเซนแทงเกิ้ล (Zentangle)
ในกระบวนการบ�ำบัดและเยียวยา
เพื่อจัดระบบความคิดและความ
รู้สึกของผู้คน ตั้งแต่เด็กไปจนถึง
ผู้ใหญ่ที่เผชิญปัญหาจากสภาวะ
ภายในจิตใจจนเป็นอุปสรรคต่อ
การด�ำเนินชีวิต ทั้งเด็กที่เป็นโรค

ซึมเศร้า ก้าวร้าว ติดเกม และ
ผู ้ ใ หญ่ ที่ มี ป ั ญ หาจากความคิ ด
ติ ด ลบต่ อ ตนเอง คื อ การไม่
ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ ไม่อยู่ใน
โลกแห่ งความเป็ น จริ ง คิ ด แต่
ว่าตนเองยังดีไม่พอ ยังต้องการ
ความเพอร์เฟคสมบูรณ์แบบ และ
อีกหลายปัจจัยซึ่งล้วนน�ำมาซึ่ง
ความทุกข์ หลายคนจึงต้องการ
หาหนทางดับทุกข์นั้น
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ในฐานะนั ก บ� ำ บั ด และ
เยียวยาผู้คน ดร.อรุโณทัยเล่า
ถึ ง จุ ด เริ่ ม ต้ น ในการน� ำ ศิ ล ปะ
Mandala มาใช้ กั บ เด็ ก ที่ มี
พฤติกรรมก้าวร้าว “เมื่อสัก ๑๑
ปีที่แล้ว ราวๆ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เป็น
ปีที่ ๒ ที่ครูได้ทำ� งานในฐานะนัก
บ�ำบัดและเยียวยาในชุมชนบ�ำบัด
แห่งหนึ่งที่ประเทศเยอรมนี ปีนั้น
เป็นปีแรกที่ครูได้รับผิดชอบดูแล
บ�ำบัดเด็กผูช้ ายวัย ๑๒ ย่าง ๑๓ ปี
ทีม่ พี ฤติกรรมก้าวร้าว คืออารมณ์
จะเหวี่ ย งไปทางอาการโกรธที่
รุนแรงควบคุมไม่ได้ เด็กผู้ชาย
คนนีต้ อนทีเ่ ขาอาละวาด เขาหยุด
อารมณ์ตนเองไม่ได้ เขาจะหยุด
ได้เมื่อมีอะไรสักอย่างพังเสียหาย
ครู จึ ง มองหาหลั ก สู ต รที่
ท�ำงานกับพฤติกรรมก้าวร้าวโดย
เฉพาะ พอดีกับเพื่อนที่ท�ำงาน
ซื้ อ หนั ง สื อ ภาพระบายสี ชื่ อ
“Mandalas เพือ่ ฝึกสมาธิและความ
ผ่อนคลาย” มาให้เด็กๆ ในชุมชน
ได้ระบายกัน เมื่อครูเห็นหนังสือ
เล่มนี้ และได้นั่งระบายกับเด็กๆ

ได้เรียนรูผ้ า่ นการระบายภาพแรก
ว่าสนุกและมีสมาธิ จึงมองหา
หลักสูตรทางศาสตร์ของ Mandala
โดยเฉพาะ และมีจิตแพทย์ท่าน
หนึ่งเปิดหลักสูตร ๑ ปี เพื่อใช้
Mandala ในการเยียวยาอารมณ์
กับความรู้สึกด้านลบ”
ดร.อรุ โ ณทั ย เริ่ ม ศึ ก ษา
Mandala อย่างจริงจัง จากการ
ระบายสีภาพ Mandala จนมา
ออกแบบภาพ Mandala จัดท�ำ
เป็นหนังสือระบายสีภาพ Mandala
ของตนเองเพื่อจัดจ�ำหน่าย และ
การบ�ำบัดเด็กคนนี้ที่มีพฤติกรรม
ก้าวร้าวโดยใช้ภาพ Celtic Mandala
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ให้ฝึกระบายสีตอนที่เขาอารมณ์
ดี เป็นเวลา ๒ ปี อย่างสม�่ำเสมอ
ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ
๒ ภาพ
เธอเล่าต่อว่า “จนวันหนึ่ง
ในขณะที่นั่งทานอาหารด้วยกัน
เด็กชายคนนี้อายุใกล้จะย่างเข้า
๑๕ ปี เขาบอกครูว่า “อารมณ์
ก�ำลังจะขึ้นสูงแล้ว ถ้าผมไม่ออก
ไปข้างนอก บนโต๊ะนี้ทุกอย่างจะ
พัง” ครูก็ให้เขาออกไป เขาออก
ไปตะโกนเสียงดัง ตีอกชกลมอยู่
ประมาณเกือบสิบนาที แล้วกลับ
เข้ามาเอง และบอกครูว่า “ลม
ร้อนแรงมันผ่านไปแล้ว” แล้วเขา
ก็นั่งลงรับประทานอาหารต่อไป”
ดร.อรุโณทัยบอกว่า นับ
ตั้งแต่วันนั้นที่ได้เห็นผลของการ
ระบายสี ภาพ Mandala อย่ า ง
สม�่ำเสมอ เธอจึงศึกษาศาสตร์นี้
ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง
และใช้กับเคสต่างๆ มากขึ้น
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Mandala และ Zentangle
คือ ศิลปะแห่งการภาวนาผ่านการลงมือท�ำ เพื่อสร้างพลังชี วิต
ค� ำ ว่ า Mandala ความ ซึ่งเธอได้น�ำมาประยุกต์ใช้เป็น
หมายตามรากศั พ ท์ ใ นภาษา เครื่องมือบ�ำบัดเยียวยาผู้คนบน
สั น สกฤต แปลว่ า วงกลมอั น พื้นฐานของการศึกษาบ�ำบัดและ
ศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Circle) ภาพ เยียวยาตามวิถีมนุษยปรัชญาที่
Mandala คือภาพที่แผ่รัศมีออก มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Curative
จากจุดศูนย์กลาง ส่วนใหญ่จะ Education ซึง่ เธอได้ตงั้ ชือ่ แนวทาง
เป็นวงกลมที่มีลวดลายสมมาตร นีว้ า่ Minddala คือ งานเยียวยาใน
แต่ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นวงกลมก็ได้ ส่วนทีใ่ ช้ Mandala เป็นเครือ่ งมือที่
วิถีการภาวนาของ Mandala ที่เรา อยู่บนพื้นฐานมนุษยปรัชญาและ
รู้จักกันดีนั้นคือ การที่พระทิเบต ผสมผสานกับจิตวิทยาวิเคราะห์
ใช้ทรายสีต่างๆ ในการวาดภาพ ของ C.G.Jung โดยให้ผู้คนได้ และความคิดไปอยู่ที่ใด ดึงกลับ
Mandala ที่ได้แบบมาจากการนั่ง ระบายสีเพื่อความผ่อนคลาย ฝึก มาไว้ที่มือที่ก�ำลังลากเส้นได้หรือ
ภาวนาเพื่อฝึกสมาธิ สติ และเพื่อ สมาธิ และความจดจ่อ
ไม่ การท�ำเช่นนี้จึงเป็นหนึ่งในวิถี
“แท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว เราจะ แห่งการภาวนาแบบเคลื่อนไหว
เข้าถึงซึ่งอนัตตา ภาพที่ได้จาก
ทรายสีต่างๆ จะสวยงามสักแค่ ระบายสีจากภาพทีค่ นอืน่ สร้างขึน้ แบบง่ายๆ การสร้างภาพวาด
ไหน สุดท้ายก็ถกู ท�ำลาย แสดงให้ หรือนั่งวาดภาพ Mandala ขึ้นมา Mandala จึงสามารถท�ำได้หลาก
เห็นสัจธรรมว่า ทุกอย่างล้วนไม่มี เองก็ล้วนเป็นวิถีแห่งการภาวนา หลายวิธี”
ส่วน เซนแทงเกิ้ล (Zenอยู่จริง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ง่ายๆ ที่สามารถท�ำที่ใดก็ได้ เพื่อ
ส�ำหรับศาสตร์ Mandala ที่ หาความสงบให้กับภายใน ได้แก่ tangle) นั้น ดร.อรุโณทัยน�ำมาใช้
ดร.อรุโณทัย น�ำมาใช้ในงานบ�ำบัด จิตใจและความคิด เพียงแต่ใช้มอื ในกระบวนการเยียวยาเพื่อเป็น
เยียวยานัน้ มีพนื้ ฐานมาจาก คาร์ล ทีจ่ บั ดินสอ จับสี จับพูก่ นั เป็นหลัก ตัวช่วยให้คนใช้ลวดลาย Zenกุสตาฟ ยุง (Carl Gustav Jung) ยึดให้กับจิตและความคิดที่อาจ tangle ในการวาดภาพ Mandala
จิ ต แพทย์ ช าวสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ จะวิ่งไปมา ในขณะที่สร้างภาพ และเป็นเครื่องมือให้คนปลดล็อก
บิดาแห่งจิตวิทยาเชิงวิเคราะห์ Mandala เรารับรู้ได้ไหมว่า จิต ความคิ ด ที่ เ ชื่ อ ว่ า ตนเองไม่ มี
ความสามารถทางศิลปะ ส�ำหรับ
ศาสตร์ Zentangle นี้ ดร.อรุโณทัย
ได้ เ รี ย นเป็ น ครู ส อนวาดลาย
Zentangle ที่ มีก ารรั บรองจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นคนแรกของ
ไทย
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“ครู ม ารู ้ จั ก หลั ง จาก
Mandala ๔ ปีต่อมา คือในปลาย
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ครูเรียนวาดลาย
Zentangle ครัง้ แรกกับครูเยอรมัน
และใช้ในงานเยียวยาตั้งแต่นั้น
มา เพิ่งมีโอกาสได้ไปเรียนกับ
ต้นต�ำรับเมื่อปี ๒๕๖๐ หัวใจของ
Zentangle คือ การวาดที่เป็น
Step และมี Pattern ที่ท�ำซ�้ำๆ
ย�้ำๆ กัน ให้เกิดเป็นภาพส�ำเร็จที่
ไม่มีการคาดเดาได้ ชื่อของลาย
Zentangle เมือ่ ได้ยนิ เราจะเดาไม่
ได้วา่ คืออะไร การทีเ่ ราไม่รวู้ า่ วาด
แล้วจะออกมาเป็นอะไร ท�ำให้จติ
เราจดจ่อกับเส้นที่ลากปัจจุบัน
ได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าเรารู้
ว่าก�ำลังวาดกระต่าย เวลาวาด
จิตเราจะไปผูกกับกระต่าย คือ
ไปอยู่ที่ผลงานที่ยังไม่เสร็จ นั่น
คือไปอยู่กับอนาคต แต่การวาด
ลาย Zentangle จะฝึกให้จติ ใจเรา
จดจ่ออยู่กับมือที่ลากเส้น นั่นคือ
ปัจจุบันขณะ”

ศาสตร์ ที่ น� ำ Zentangle
มาใช้ ใ นการบ� ำ บั ด เยี ย วยา
ผู ้ ค นนี้ ดร.อรุ โ ณทั ย ได้ ตั้ ง ชื่ อ
ว่า “Mindtangle” ซึ่งก็คืองาน
เยียวยาในส่วนที่ใช้ Zentangle
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ อ ยู ่ บ นพื้ น ฐาน
มนุษยปรัชญา และผสมผสานกับ
จิตวิทยาวิเคราะห์ของ C.G.Jung
เซนแทงเกิ้ล (Zentangle)
นั้นเป็นศาสตร์ใหม่ที่เพิ่งคิดค้น
ขึ้นในปี ค.ศ.๒๐๐๔ แก่นของ
Zentangle คื อ “Anything is
possible, one stroke at s time”

๑๐๗ : พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑

49

(อะไรก็เป็นไปได้ ถ้าลากไปทีละ
เส้น) และ “No mistake” (ไม่มี
ค� ำ ว่ า ผิ ด ) Zentangle มาจาก
สองค�ำ Zen คือ ตัวแทนของ
ครู Rick Robert ที่เป็นนักบวช
ทาง Zen ใช้แทนการท�ำสมาธิ
(Meditation) ส่วน Tangle คือ
ตัวแทนครู Maria Thomas ที่เป็น
ศิลปินเขียนตัวหนังสือ Calligraphy
ใช้แทนศิลปะมารวมสองค�ำด้วย
กัน ก็เป็นศิลปะเพื่อการภาวนา
ครู Rick Robert และครู Maria
Thomas ชาวอเมริกนั คือ ผูค้ ดิ ค้น
Zentangle

ตัวอย่างการวาดลาย Crescent Moon

“โลกภายนอกที่แสดงออกมา สะท้อนโลกภายในเสมอ”
หลายคนคงสงสัยว่าการใช้ศิลปะ Mandala และ Zentangle สามารถบ�ำบัดเยียวยาผู้คนได้อย่างไร
ดร.อรุโณทัย อธิบายว่า “การที่คนมีปัญหา มีความทุกข์ ผู้คนเหล่านั้นจะจมจ่อมความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองไปทางด้านลบ ไม่มีพลังที่จะดึงตัวเองออกมาจากด้านลบๆ ในชีวิตได้ บางคนก็เป็นโรคซึมเศร้า บาง
คนก็มีปัญหาของการนอนไม่หลับเรื้อรัง บางคนก็กลายเป็นคนสองบุคลิกแสดงออกเหวี่ยงไปด้านดีอย่างสุด
หรือไม่ก็ด้านอารมณ์รุนแรงจนขาดความสมดุล
ในโลกภายในทีเ่ ป็นส่วนจิตใจนัน้ แบ่งเป็น ๓ การทีเ่ ป็นฐานทางพฤติกรรมภายในมนุษย์ทกุ คน ซึง่ แต่ละ
คนจะใช้การเหล่านี้ผ่านการใช้พลังงานชีวิต หรือใช้การเหล่านี้ในการสร้างให้ชีวิตมีพลังงาน
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๓ การที่ว่านี้ คือ การคิด
(Thinking) การรู้สึก (Feeling) การ
ลงมือกระท�ำ (Willing หรือ Acting)
๓ การนี้ แต่ละคนจะใช้
พลังงานชีวิตในการแต่ละอย่าง
แตกต่างกัน ยิง่ มีการคิดมาก การ
รู้สึกมากไปทางด้านลบเท่าไหร่
พลังงานชีวิตยิ่งจะถูกใช้เยอะ ท�ำ
ให้คนเราหมดเรี่ยวแรง ไม่มีพลัง
เหลือจะไปท�ำสิ่งดีๆ ให้แก่ตนเอง
พลังงานชีวิตจึงไม่พอที่จะรักษา
ให้ชีวิตด�ำเนินไปอย่างสมดุล
การน�ำพาผูค้ นทีข่ าดความ
สมดุลในชีวิต ให้เขาได้ท�ำงาน
ศิลปะ Mandala และ Zentangle
ก็คือ การให้ผู้คนเหล่านี้ลงมือท�ำ
(Willing) ศิลปะแห่งการภาวนา
(Meditative Art) เพื่อให้เขาเกิด
พลังสมาธิ สงบ นิ่ง และผ่อน

คลาย เกิดเป็นพลังกลางที่ไม่มี
ลบ ไม่มีบวก ดั่งเช่นพลังแห่ง
ธรรมชาติให้แก่ชวี ติ และสามารถ
น�ำพลังนัน้ ไปให้การคิดได้คดิ ด้าน
บวก ได้รู้สึกด้านบวก เพื่อช่วย
สมดุลด้านลบ อาจพูดได้ว่าการ
ลงมือท�ำศิลปะ Mandala และ
Zentangle คือ แบบจ�ำลองของ
การใช้ชีวิตให้มีพลังงานแก่ชีวิต
ผ่านการลงมือท�ำก็ว่าได้”
ดร.อรุ โ ณทั ย อธิ บ ายว่ า
การวาดเส้นและลวดลายต่างๆ
ตามศาสตร์ของ Mandala และ
Zentangle ลายเส้นของผูว้ าด การ
ใช้สแี ละลวดลาย สามารถบ่งบอก
ถึงปัญหา ภาวะภายในจิตใจของ
ผู้วาด ให้สะท้อนออกมา
“งานของครูอยู่บนพื้นฐาน
ค�ำกล่าวที่ว่า “โลกภายนอกที่คุณ

ศิลปะ Mandala และ Zentangle
เปลี่ยนเด็กติดเกม เด็กสมาธิสนั้ ให้มีพลังความสงบนิ่ง
ดร.อรุโณทัยเล่าว่า ปีนี้เธอมีโอกาสได้ทำ� งานกับ
เด็กอายุ ๑๒ - ๑๘ ปีที่ติดเกม จ�ำนวน ๖ เคส ในระยะ
เวลา ๓ เดือน ซึ่งถือว่ามากกว่าปีก่อนๆ “ทั้ง ๖ เคส
ตอนนีห้ ลังจากจบ session ทีเ่ ราพบกัน ครูได้รบั การเขียน
บอกเล่าของพ่อแม่ ๔ เคส ว่า ลูกๆ ของเขามีอาการดี
ขึน้ ส่วนอีก ๒ เคส ครูสง่ ต่อไปทีศ่ นู ย์บำ� บัดและเยียวยา
ผู้ติดเกมโดยเฉพาะที่อยู่ทางตอนใต้ของเยอรมัน”
จากประสบการณ์ของเธอ เด็กๆ หลายคนเริ่ม
ติดเกมเพราะถูกเลี้ยงดูมากับมือถือที่เขาได้เล่นตั้งแต่
เด็กๆ และเห็นผู้ใหญ่รอบตัวเล่นเกม หลายๆ คนก็ติด
เกมเพราะเกมเป็นสิ่งเดียวที่เขาคิดว่า เขาท�ำมันได้ดี

แสดงออกมา สะท้อนโลกภายใน
ของคุณเสมอ” ดังนั้น ลายเส้น
ของผู้วาด การใช้สีและลวดลาย
ของผู้วาด ก็บ่งบอกโลกภายใน
ของคนลงมื อ ท� ำ สิ่ ง นั้ น ออกมา
ซึ่งปกติจะบอกได้ใน ๒ ทางคือ
๑.เขาเป็นแบบที่เขาระบาย วาด
หรือสร้างออกมาอยู่แล้ว หรือ
๒.เขาอยากเป็นแบบที่เขาระบาย
วาดหรือสร้างออกมา
เช่น คนที่วาดเส้นตรง แต่
ไม่ชอบวาดเส้นตรง ความไม่ชอบ
เส้นตรงก็สามารถบอกความเป็น
ไปได้สองทาง คือ ๑.เขาเป็นคน
ตรง แต่เขาไม่ยอมรับความตรง
ของตนเองเลยไม่ชอบวาดเส้น
ตรง หรือ ๒.เขาอยากเป็นแบบ
เส้นตรง แต่ตรงไม่ได้แบบเส้นตรง
เลยไม่ชอบเส้นตรง เป็นต้น”
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เขามีคณุ ค่าในตนเอง เขาสามารถ
ท�ำอะไรก็ได้ เป็นใครก็ได้ในเกม
เขามีอิสรภาพที่เขาเป็นใหญ่ใน
เกม เด็กบางคนไม่มีสังคมเป็น
คนขีอ้ าย ถูกเพือ่ นๆ ล้อว่าเป็นตัว
ตลก ก็ใช้เกมเป็นทีส่ ร้างตัวตนขึน้
มา แล้วหลงติดอยูใ่ นโลกของเกม
วิ ถี ก ารเยี ย วยาของเธอ
ก็คือ จะดูที่ต้นเหตุของการติด
เกมว่ามาจากอะไร ถ้าเห็นเหตุ
เธอสามารถช่วยได้ทุกราย หาก
คนรอบข้างของผู้รับการบ�ำบัด
เยียวยาให้ความร่วมมือ
ดร.อรุโณทัยยกตัวอย่าง
เคสเด็กติดเกมจนสมาธิสั้น ซึ่งได้
รับการเยียวยาแล้ว เป็นเด็กชาย
วัย ๑๒ ปี โดยเล่าว่า “เด็กชาย
คนนี้ พ่อแม่เริ่มยื่นมือถือให้เล่น
ตั้งแต่ที่เขาเริ่มเดินได้ ในรายงาน
พ่อแม่บอกว่า ลูกเดินไม่หยุด พอ
ให้ดเู พลงในยูทบู ลูกนิง่ เลยใช้มอื
ถือเป็นเหมือนเครือ่ งหยุดการเดิน
ไปทั่วของลูก จากยูทูบก็มาเป็น
เกมกดตามสีแล้วเกิดเสียง จน
ทางปู่ย่าซื้อไอแพดเป็นของขวัญ
คริสต์มาสให้หลานตอนหลานจะ
ขึ้น ป.๒ นับตั้งแต่นั้นมา เด็กชาย
คนนี้ก็มีไอแพดเป็นของตนเอง
และอยากจะเล่นจะท�ำอะไรกับ
ไอแพดก็ได้
เด็ ก ชายคนนี้ เ ริ่ ม พบ
จิ ต แพทย์ ด ้ ว ยภาวะสมาธิ สั้ น
แบบเหม่ อ ลอยตอนอายุ ไ ด้ ๙

ปี และต่อด้วยควบคุมจัดการ
อารมณ์ ข องตนเองไม่ ไ ด้ จน
มาถึ ง ปี น้ี ที่ อ ายุ ๑๒ ปี เริ่ ม ไม่
อยากไปโรงเรี ย น เล่ น เกมได้
ทั้งวันทั้งคืน ไม่ยอมนอนและไม่
ยอมกิน จึงพามาพบจิตแพทย์
และจิตแพทย์ให้ครูท�ำงานบ�ำบัด
เยียวยาโดยเริ่มที่การฝึกสมาธิให้
มีความจดจ่อนานขึ้นในการเรียน
เด็ ก ชายคนนี้ ม าพบครู
สัปดาห์ละ ๒ ครั้งๆ ละ ๔๕ นาที
ปกติ ก ารท� ำ งานบ� ำ บั ด และ
เยียวยาของครู ครูจะใช้ศิลปะ
Mandala หรือ Zentangle ให้คน
ลงมือท�ำเพื่อเห็นและรู้จักตนเอง
ในภาวะปัจจุบัน ว่าชีวิตเขามีสุข
ภาวะอย่างไร ผ่านการรับรู้ด้วย
อวัยวะต่างๆ ที่เชื่อมไปสู่ระบบ
ประสาทให้ตื่นรู้ว่า เขารู้ตัว รู้สึก
ตัวไหมว่า ชีวิตมีปัญหา หรือไม่มี
ปัญหา
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การลงมือท�ำก็เพื่อฝึกให้
จิตใจของเขาจดจ่ออยูก่ บั ปัจจุบนั
ขณะ เมื่อท�ำบ่อยๆ เขาจะมีพลัง
ความสงบ นิ่ง และผ่อนคลาย
แล้วเขาจะฟังในสิ่งที่เราต้องการ
จะบอกเขาได้ชัดเจน กับเด็กคน
นี้ครูก็ท�ำเช่นนั้น ครูให้เขาระบาย
สีภาพ Mandala แล้วครูก็เห็นผ่าน
ภาพแรกว่าเขาท�ำด้วยความไม่
อยากท�ำ ครูก็เลยเปลี่ยนวิธีการ
จากใช้ภาพ Mandala มาเป็นให้แค่
วงกลมว่างไม่มลี วดลาย ทีม่ ขี นาด
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ต่างกัน ขนาดของวงกลมจากเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร แล้ว
ค่อยๆ ขยายความยาวขึ้น ให้เขา
ใช้แค่สเี ดียวทีเ่ ขาชอบทีส่ ดุ ระบาย
ลงในวงกลมว่าง เข้มบ้างจางบ้าง
แล้วแต่เขา เมื่อระบายเสร็จ ครูก็
ให้สลับกับการที่เขาเล่าเรื่องเกม
ให้ครูฟัง ว่าชอบเล่นเกมอะไร
เล่นแบบไหน ครูขอให้เขาสอนให้
ครูเล่นเกมที่เขาเล่น”
ดร.อรุ โ ณทั ย อธิ บ ายว่ า
การระบายสี Mandala ในวงกลม
ว่างๆ กับการเล่าเรื่องในสิ่งที่ชอบ
สลับกัน เป็นการท�ำงานกับลม
หายใจของเด็กให้มีสุขภาวะที่ดี
กระบวนการนีก้ เ็ หมือนการให้เด็ก
ได้เป็นตัวของเขาเอง ผ่านการฝึก
หายใจเข้า-ออก อย่างผ่อนคลาย
“การทีเ่ ราขอให้เด็กท�ำอะไรให้เรา
เด็กจะหายใจเข้า บางคนก็กลั้น
หายใจเพราะตั้งใจท�ำ การที่เขา
ได้เป็นตัวเองสบายๆ ก็เหมือนการ
หายใจออกยาวๆ สบายๆ”

นอกจากนี้ จากชีวิตของ
เด็กที่มีแต่เกม เธอเริ่มพาเขาท�ำ
อย่างอื่นสลับกับเกม “แรกๆ จาก
พูดเรื่องเกมมาก ระบายสีน้อย
ก็เริ่มลดเวลา พูดเรื่องเกม และ
เพิ่มเวลาระบายสี ท�ำเช่นนี้อยู่ ๘
สัปดาห์ (๑๖ ครั้ง) และเมื่อครบ
๘ สัปดาห์ ส่วนอีก ๔ สัปดาห์ที่
เหลือครูกเ็ ริม่ ชีใ้ ห้เขาเห็นว่า ผูค้ น
ในวัยนี้นั้น หน้าที่สำ� คัญของชีวิต
คือ ต้องศึกษาหาความรู้ ต้องไป
โรงเรียน เป็นหลัก ส่วนอย่างอื่น
ยังเป็นรอง
เมื่อเด็กเริ่มเห็นความจริง
ของชีวิตว่า เกมไม่ใช่โลกในชีวิต
จริง เห็นว่าชีวิตเขาจะต้องท�ำ
อะไร และหากยังอยากเล่นเกม
อยู่ จะเล่นอย่างไรไม่ให้กระทบ

ทั้งชีวิต “ครูเริ่มพาเขาวางแผน
ตารางชีวิตประจ�ำวันและให้เขา
น�ำไปใช้กับทางบ้าน ให้ทางบ้าน
ช่วยว่าเขาจะด�ำเนินชีวติ ให้เป็นไป
ตามตารางได้ไหม ใช้เวลาในการ
ปรับตารางให้ลงตัวก็ใช้เวลาอีก ๓
สัปดาห์ จนถึงสัปดาห์สุดท้าย ก็
เชิญพ่อแม่มาพูดคุยพร้อมกันเพือ่
สรุปว่า จะไปด�ำเนินชีวิตอย่างไร
ในการดูแลลูกให้ถูกทาง”
กระบวนการเยียวยาเด็ก
คนหนึ่ ง ต้ อ งอาศั ย เวลาและท� ำ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพ่อแม่
ผูป้ กครองต้องให้ความร่วมมือจึง
จะน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จได้
ดร.อรุ โ ณทั ย กล่ า วถึ ง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
เด็กชายคนนี้ว่า “เด็กคนนี้ตอนนี้
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ก็ตื่นไปโรงเรียนทุกวัน ก็ยังเล่น ให้ความร่วมมือค่ะ พ่อแม่ไม่ใช้
เกมอยู่นะคะ แต่ควบคุมตนเอง ไอแพดเลีย้ งลูก และไม่ให้ไอแพด
ให้เล่นตามเวลาที่ก�ำหนดได้ ครู เป็นเพื่อนเล่นของลูก”
ว่าเคสนี้ที่ได้ผลดี เพราะพ่อแม่
โรคซึ มเศร้า หายได้ด้วย Life Mandala ‘สร้างภาพ’ ชี วิตของตัวเอง
ดร.อรุโณทัยได้อธิบายถึง
เด็กที่มีโอกาสโตมาเป็นโรคซึม
เศร้า จากที่เธอเก็บสะสมข้อมูล
มาผ่านเคสทีไ่ ด้ชว่ ยบ�ำบัดเยียวยา
ว่า “มีสองขั้วสุดโต่งคือ ๑.เด็ก
ที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบตามใจสุดๆ
อยากได้อะไรก็ต้องได้ ต้องเป็น
ทีห่ นึง่ เสมอ เป็นศูนย์กลางของทุก
สิ่ง ทุกคนให้ความส�ำคัญ เมื่อถึง
วัยหนึ่งโดยประมาณ ๑๕-๑๖ ปี เห็ น ใดๆ มี ห น้ า ที่ ท� ำ ก็ ท� ำ ๆ ไป ควบคุมออกกฎทุกอย่างให้กับ
พอเขามาเจอเหตุการณ์ท่ีไม่เป็น ต้องฟังต้องท�ำตามผู้ใหญ่เท่านั้น ทุกคนในบ้าน เธอพยายามฆ่าตัว
ไปตามใจของเขา เขาจะรับมัน เด็กเหล่านี้ ความเป็นตัวตนของ ตาย เด็กคนนีไ้ ด้รบั การช่วยเหลือ
ไม่ได้ ควบคุมใจตนเองไม่ได้ ไม่ เขาจะถูกกดทับไว้ จนไม่อยาก จากนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเพื่อน
เป็น ก็เลยจมและคิดวนอยู่ในใจ มีตัวตนอยู่บนโลกนี้ อยู่ไปก็ไม่มี บ้านแจ้งทางศูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็กที่
เยอรมันให้เข้าไปช่วยเด็กออกมา
ของตนเอง บางคนก็มีอาการเริ่ม ค่า ตายดีกว่า”
งานบ� ำ บั ดเยี ย วยาเด็ ก ที่ จากครอบครัว แล้วครูได้รับเคส
จากนอนไม่หลับ หมดเรีย่ วแรงไม่
อยากท�ำอะไร ไม่อยากลุกออก เป็นโรคซึมเศร้านี้ ดร.อรุโณทัย ต่อมาจากจิตแพทย์อกี ต่อหนึง่ ครู
จากเตียง อยากอยู่แต่ในห้อง จะดูที่สาเหตุเป็นหลักว่า เด็กคน ก็ใช้ Mandala กับเธอ ช่วยน�ำพา
ทั้งวันทั้งคืน จนไม่มีความอยาก นั้นมีชีวิตแบบไหนมาจึงมีอาการ ให้เธอสร้าง ออกแบบ Life Manอาหาร ไม่อยากพบเจอผู้คน จน ซึมเศร้า มีตัวอย่างของเด็กอายุ dala ของเธอเอง โดยให้วงกลม
น้อยที่สุดที่เป็นโรคซึมเศร้าจาก ว่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๐
หนักเข้าก็ไม่อยากมีชีวิตต่อไป
๒.เด็กที่ถูกเลี้ยงดูมาด้วย การเลี้ยงดูมาในครอบครัวแบบที่ ซ.ม. แล้วให้เธอวาดภาพที่เป็น
ชีวิตของเธอลงไปตามใจชอบ”
ความเคร่งครัด ต้องอยู่ในกฎ ใน ๒ เธอเล่าถึงเคสนี้ว่า
“เป็นเด็กผู้หญิงอายุ ๑๔
ดร.อรุ โ ณทั ย อธิ บ ายว่ า
ระเบียบ ถูกห้ามไม่ให้ท�ำตามใจ
ของเขาไปเสียทุกอย่าง ถูกบังคับ ย่ า ง ๑๕ ปี ค ่ ะ เธอมี ชี วิ ต ใน การที่คนเราไม่ได้ท�ำอะไรตามใจ
ให้ท�ำตามใจผู้ใหญ่รอบตัว เขา แบบที่ ๒ คือมาจากครอบครัว ที่เราชอบท�ำให้เราหมดพลังงาน
ไม่ มี สิ ท ธิ์ ใ นการแสดงความคิ ด ชาวมุสลิมที่เยอรมัน พ่อเป็นคน ชีวิต เพราะพลังงานชีวิตถูกน�ำ

54

ผู้ไถ่ ฉบับที่

๑๐๗ : พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑

ไปใช้ทำ� ในสิง่ ทีถ่ กู บังคับให้ทำ� วัน
แล้ววันเล่าก็เฉาตายได้ ไม่ต่าง
จากต้นไม้ที่ขาดน�ำ้
“ครูก็ให้เด็กคนนี้ได้ท�ำใน
สิ่งที่เขาชอบโดยใช้ Mandala เป็น
แบบจ� ำ ลองของชี วิ ต จริ ง ก็ ใ ช้
เวลาบ�ำบัดเยียวยาเด็กคนนี้อยู่ ๖
เดือนนะคะ จากไม่กล้าท�ำอะไร
เลย ถามครูตลอดเวลาว่า วาด
แบบนี้ได้ไหม ไม่ผิดใช่ไหม ใช้

สีนี้ได้ไหม สวยไหม จนค่อยๆ
ถามน้อยลง และนั่งวาด Mandala
สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง”
กรณีเด็กหญิงคนนี้เมื่อได้
รับการบ�ำบัดเยียวยาด้วยวิธีของ
ดร.อรุโณทัยแล้ว เธอสามารถ
ออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข ดร.อรุโณทัยเล่าว่า “ปี
นี้อายุจะ ๑๘ ปีแล้วนะคะ ก�ำลัง เธอออกมาใช้ชีวิตคนเดียว เช่า
จะเรียนต่อเพื่อไปเป็นครูอนุบาล อพาร์ตเมนต์อยู่ร่วมกับเพื่อนๆ”

“กระบวนการเยียวยากายและดวงจิต คือ งานของฉัน”
ส�ำหรับผู้คนในยุคดิจิทัลที่
เสพติดมือถือ เสพติดสื่อโซเชียล
จนไม่มีเวลาให้จิตได้สงบ นิ่ง มี
สมาธิ และมีสติ ศิลปะ Mandala
และ Zentangle ช่ วยพวกเขา
อย่ า งไร ดร.อรุ โ ณทั ย ตอบว่ า
“ถ้าเขายอมวางมือถือลง แล้วท�ำ
อะไรก็ได้ด้วยความรู้ตัว ช่วยได้
หมดแหละค่ะ ไม่ใช่แค่ Mandala ได้รับการดูแลดีแล้ว ผู้คนก็เลย
หรื อ Zentangle แน่ น อน ถ้ า แสวงหาการดู แ ลจิ ต ใจเพื่ อ มา
เขาลงมือท�ำงานศิลปะ Mandala เติมเต็มร่างกายภายในให้สมบูรณ์
และ Zentangle ยิ่งจะช่วยเขาได้ ขึน้ เมือ่ กายได้รบั การดูแลดี คนก็
ดีมากๆ เพราะนี่เป็นเครื่องมือใน อยากดูแลภายในตนเองให้ดีขึ้น”
ส� ำ หรั บ หลั ก สู ต รการ
การภาวนา”
ดร.อรุ โ ณทั ย ยั ง มองว่ า เยี ย วยาเพื่ อ จั ด ระบบความคิ ด
การทีป่ จั จุบนั นี้ กระแส (trend) ใน และความรู ้ สึ ก และการเรี ย นรู ้
การดูแลจิตวิญญาณ ดูแลจิตใจ เพื่ อ เข้ า ใจตนเองและผู ้ อื่ น โดย
และการฝึกสติ เป็นที่สนใจมาก ใช้ Mandala และ Zentangle เป็น
ขึน้ ของผูค้ นในสังคมยุคนี้ ล้วนบ่ง เครื่องมือนี้ จึงเหมาะกับทุกคนที่
บอกว่า “ผู้คนยุคนี้กินดีอยู่ดี ด้าน อยากท�ำงานกับตนเองเพื่อเรียน
ร่างกาย หรือส่วนของกายภาพ รู้วิธีจัดระบบความคิดและความ

รูส้ กึ “เพราะเป็นกระบวนการทีใ่ ห้
ผูเ้ รียนใช้การลงมือท�ำงานภาวนา
ผ่าน Mandala และ Zentangle
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อสะสมพลัง
สงบ นิ่ง และผ่อนคลายอย่าง
มั่ น คง เมื่ อ เราสงบ นิ่ ง และ
ผ่อนคลาย เราจะเกิดปัญญาเห็น
ทางสว่างให้กับชีวิตของตนเอง
และหากพลังเรามากพอก็จะช่วย
น�ำพาผู้อื่นต่อได้อย่างดีจริง”
“ทุกคนทีล่ งมือท�ำจริงด้วย
ความรู้ตัวอย่างสม�่ำเสมอต่างก็
ยืนยันนะคะว่า กระบวนการของ
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ผ่านมา ๒๐ กว่าปี ก็ยังรู้สึกอยาก
ตื่นขึ้นมาท�ำงานทุกเช้า ครูว่า ครู
เกิดมาเพื่อเยียวยากายและจิตใจ
ของผู้คน การท�ำงานนี้คืออาหาร
ที่มีประโยชน์แก่จิตวิญญาณของ
ตัวเอง มันดีงามจริงเพราะทุกครัง้
ที่ครูเยียวยาผู้คน ครูก็ได้เยียวยา
ตนเอง ได้ท�ำงานพัฒนาภายใน
ตนเองไปพร้อมๆ กับผูค้ นเหล่านัน้
ดังค�ำของ ‘เล่าจื๊อ’ ที่ว่า “ก่อนที่
จะเยียวยาผูอ้ นื่ จงเยียวยาตนเอง
ก่อน” เคสทุกเคส ทุกผู้คนที่ครู
ประสบพบเจอ ล้วนเป็นกระจก
ให้ครูส่องโลกภายในของครูให้
ค่อยๆ ชัดใสกระจ่างขึ้น”
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ครูช่วยให้คนเปลี่ยนแปลงในทาง ท�ำอย่างสม�่ำเสมอด้วยความรู้ตัว
ที่ดีขึ้น ยิ่งคนที่ท�ำงานเกี่ยวข้อง ในปัจจุบันขณะ ไม่อยากรู้เรื่อง
กับการดูแลจิตใจผู้อื่น ยิ่งจะได้ ราวในอดีตและอนาคต อยู่กับ
ประโยชน์สองต่อ เพราะได้ทั้งวิธี ปัญญาแห่งการไม่รู้ให้เป็น แล้ว
การดูแลตนเองและยังน�ำไปใช้ เราจะรู้เห็นด้วยตัวเองเมื่อวาระ
กับผู้อื่น เงื่อนไขที่ครูรับคนเข้า และเวลามาถึง”
ท้ า ยสุ ด เมื่ อ ถามว่ า ใน
เรียนก็คือ คนที่พร้อมจะลงมือ
เดินทางดูแลตนเอง เห็นตนเอง ฐานะนักบ�ำบัดเยียวยาผู้คน การ
ท�ำความรู้จักตนเอง ยอมรับและ ท�ำหน้าที่นี้มีความหมายต่อเธอ
เข้ า ใจตนเองอย่ า งที่ เป็ น เพื่ อ อย่ า งไร “ครู ว ่ า งานนี้ มี ค วาม
การใช้ชีวิตที่มีระบบและระเบียบ หมายต่อชีวิตของครูทั้งชีวิต มัน
อย่ า งมี ค วามหมายต่ อ ตนเอง คือความหมายของชีวิต เพราะ
และต่อผู้อื่น คนที่พร้อมจะลงมือ งานนี้ท�ำให้ชีวิตครูมีความหมาย
ท�ำด้วยความไม่รู้ว่า ท�ำแล้วจะ (Meaning of Life) ท�ำงานนี้มา
ได้อะไร จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แค่ ตั้งแต่อายุ ๒๑ ปี จนถึงทุกวันนี้
และทัง้ หมดนีค้ อื การเรียนรูว้ ถิ แี ห่งความสมดุลของกายและใจ ด้วยกระบวนการภาวนาผ่านลายเส้นที่
เรียกว่า Mandala และ Zentangle เพื่อเข้าใจตนเอง ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ทั้งด้านมืดและด้านสว่างของตนเอง
และเมื่อเข้าใจตนเองแล้วจึงเรียนรู้ที่จะฟังและเข้าใจผู้อื่น ดังที่ ดร.อรุโณทัยกล่าวไว้
“อยากรู้จักตนเองก็จงมองให้เห็นโลกรอบๆ ตัว อยากเข้าใจโลกรอบๆ ตัว ก็จงเริ่มท�ำงานเพื่อเข้าใจ
ในตนเอง”
ส�ำหรับผู้ที่สนใจศาสตร์แห่ง Mandala และ Zentangle เพื่อการเยียวยา
ดร.อรุโณทัย ไชยช่วย ได้จัดหลักสูตรให้กับบุคคลทั่วไป ทั้งแบบออนไลน์และไม่
ออนไลน์ ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ผ่านสถาบันการศึกษาเพื่อการเยียวยา
(Healing Education Institute) ซึ่ง ดร.อรุโณทัย เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๖
ติดตามได้จาก เพจ https://www.facebook.com/Healing-Education-Instituteโดย ครูเอ๋ ดร.อรุโณทัย ไชยช่วย
หรือ Line ID : kruaedrarunothai
หมายเหตุท้ายบทความ เนื่องจาก ดร.อรุโณทัย ไชยช่วย พ�ำนักอยู่ที่ประเทศ
เยอรมัน บทความนีจ้ งึ เรียบเรียงจากค�ำถาม-ค�ำตอบ ซึง่ ครูเอ๋ได้กรุณาสละเวลา
พิมพ์ส่งให้ทางอีเมล วารสาร “ผู้ไถ่” จึงขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
ภาพจาก Healing Education Institute
http://www.facebook.com/healing-Education-Instutitue
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มขึ้นชื่อเรื่องด้วยแรงบันดาล
ใจจากชื่อเรื่อง อะไรๆ ก็ไม่
พ้นเรื่องใกล้ตัว “หักมุก” เพียงแค่
คิดเท่านัน้ พยัญชนะก็ไล่เรียงแถว
แย่งชิงพื้นที่บนบรรทัดว่างเปล่า
ผมต้ อ งเชื้ อ เชิ ญ ให้ นั่ ง ประจ� ำ ที่
รอคิว รอจังหวะ นั่งรอ นั่งคอย
อย่าแย่งกัน จนกว่าพยัญชนะจะ
เต็มบรรทัด
เหล่าพยัญชนะคงรู้ว่าผม
จะพาเข้ารกเข้าพงแน่ๆ ไปให้ถึง
พื้นที่เงียบๆ กันนะ
เป็นบ่ายวันพุธ อันที่จริง
วันไหนๆ ก็มีความส�ำคัญต่อการ
ยืน เดิน นั่ง นอน คู้เหยียด วัน
วันเราต่างผ่านอิรยิ าบถเช่นนีซ้ ำ�้ ๆ
สังเกตเห็นหรือไม่เท่านั้น ถ้ารับรู้
ได้ ก็ถอื เป็นรางวัลแห่งชีวติ ความ
สุขง่ายๆ อยูก่ บั กายเคลือ่ น จะหา
ได้ที่ไหน
เว้นแต่วันวัน เราวิ่งวนไล่
ตามความคิด ตามใจที่จรจัดไป
ตามที่ต่างๆ จนเหนื่อยอ่อนล้า
หนักหน่วง แน่นหน้าอก แน่นจุก
หัวใจ แววตาโหยโรยแรง ทั้งที่ทั้ง
เนื้อทั้งตัวไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหน
เลย ยังเดินๆ นั่งๆ อยู่บนปลาย

“ หักมุก ”

เท้า บนพื้นที่เหยียบย�่ำแค่ปลาย
เท้าเท่าเทียมกันทุกคนจริงๆ
แต่ใยใจพล่านเดือดไปได้
ถึงเพียงนั้น
พยัญชนะเบือ้ งต้น อัดแน่น
อยู่ครึ่งหน้ากระดาษแล้ว ยังไม่
เข้าเรื่อง “หักมุก” เลย
แต่มอี ะไรเกิดขึน้ ในใจแล้ว
ใช่มั้ย?
ไม่มีอะไรจริงๆ ไม่มีอะไร
สบายๆ สบายๆ จริงๆ นะ เราจะ
รีบเร่งไปไหนกัน เคลือ่ นพยัญชนะ
อย่างเชื่องช้า ไม่ต้องรีบเร่ง ไม่รู้
ด้วยซ�้ำว่าจะจบอย่างไรด้วยซ�้ำ
แต่ขอให้สนุกกับการเขียน สนุก
กับการเชื้อเชิญพยัญชนะที่รอคิว
เข้าแถวอยู่ยาวเหยียด

ทุกครัง้ ทีผ่ มเดินผ่านเข้าไป
ในป่ า กล้ ว ย เรี ย กว่ า ป่ า กล้ ว ย
จริ ง ๆ ทั้ ง ต้ น กาแฟ ไผ่ ห ลาย
ชนิด พุทรา ตะไคร้ ฝรั่ง สักทอง
มะนาว ขนุน มะละกอ ไพลด�ำ
ขมิ้น มะเขือพวง มันส�ำปะหลัง
ตะเคียนทอง ฟักทอง ฝ้าย ล่าสุด
ก็มีข้าวโพดกับต้นไชยยา ปะปน
บังเงากันอยู่อย่างนั้น
นึ ก อยากจะปลู ก อะไรก็
ลงไป ปลูกเลย ไม่ได้หยั่งถามว่า
เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศแค่ไหน
เมล็ดทุกเมล็ดควรได้โอกาสลิ้ม
ลองรสดิน ทุกเมล็ดมีโอกาสงอก
โดยเท่าเทียมกัน
ทุกครัง้ ทีผ่ มเดินผ่านเข้าไป
ในป่ากล้วย (อีกครัง้ หนึง่ ) ผมต้อง
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ชะเง้อมองเจ้า “หักมุก” มีเพียง
กอเดียวเท่านั้น รอดจากปากช้าง
มาได้เมื่อสองปีก่อน แตกหน่อ
ใหม่งอกงามข้ามปีให้เครืองามมา
สี่ห้าเครือแล้ว เครือหลังสุดก�ำลัง
โตวันโตคืน
รู้แล้วใช่มั้ยครับ “หักมุก”
เป็ น กล้ ว ย (ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ อ ยาก
เล่าหักมุมหักมุกให้คาดไม่ถึงแต่
อย่างใด) เรื่องง่ายๆ จริงๆ นะ
ครับ ผมจะเขียนถึงหักมุก และ
เจ้าพยัญชนะอีกหนึง่ ตะกร้ารอให้
ถูกหยิบยกมาอยูเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของ
เรื่อง สักตัวหนึ่ง ค�ำหนึ่ง ประโยค
หนึ่ง ไม่เกี่ยงงอนใดๆทั้งนั้น ขอ
ให้เชื้อเชิญเข้ามาอยู่บนบรรทัด
ร่วมบอกเล่า “เจ้าหักมุก”
พื้ น ที่ แ ถบนั้ น เป็ น เขต
“หมูส”ี ชือ่ ต�ำบลนะครับ ส่วนหมูสี
จะเป็นสีใดนัน้ ไม่เห็นมีใครอยาก
ถาม จะมีก็แต่ที่ดินโฉนดราคา
ทองค�ำแท่ง หนึ่งไร่ต่อห้าหกล้าน
บาท ไม่น่าเชื่อใช่มั้ยครับ ใครมี

ที่ดินก็อยากจะขายทิ้ง เปลี่ยน
ที่ดินเป็นตัวเลขตัวเงินให้สบาย
เนื้อสบายตัวดีกว่ามั้ย
เช่นนี้แล้วน่าจะเรียกหมูสี
ทองได้นะ...
ผมเจอเจ้าหักมุกรวมหวี
อยู่ข้างถนน เป็นโต๊ะไม้เก่าๆ ใน
เขตหมูสี มีคุณยายสูงวัยเดินไป
เดินมาอยู่ใกล้ๆ ราวกับวางแล้ว
วางเลย ไม่ใส่ใจว่าใครจะหยุด
ใครจะซื้อ ซื้อตอนไหนเวลาไหน
เจ้ามุกยังอยู่ครบห้าหวี
“หวีเท่าไหร่ครับ หายาก
นะครั บ ผมไม่ ค ่ อ ยเห็ น กล้ ว ย
หักมุก มีแต่กล้วยน�้ำว้าเยอะไป
หมด” ผมชิงถามก่อนเลย
“นั่นสิ กล้วยยายปลูกเอง
มีอยู่กอเดียวเท่านั้น หลังบ้านนั่น
น่ะ ๒๐ บาทพอแล้ว อยากให้ได้
กินกัน”
ยายขายถูกมาก ในใจผม
คิดทันที
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“เอาสองหวีครับ” ผมพูด
ออกจะเบา
“หน่อก็มีนะลูก ถ้าจะเอา
ไปปลูก ยายจะขุดไว้ให้ เอามั้ย?
มาเอาวันหลังก็ได้ ลูกอยู่ไหน?”
“โป่งตาลอง” ผมตอบทันที
ใจพองโตทันทีที่ได้ยินว่ามีหน่อ
กล้วย
“หั ก มุ ก ” หน่ อ แรกกอ
แรกได้มาเช่นนี้จริงๆ หัวใจแบบ
เด็กๆ เข้ามาตะกุยอยู่ในอกทุก
เช้า บอกให้เดินไปชะเง้อมองเจ้า
หักมุก ตัง้ แต่สว่ นยอดค่อยๆ โผล่
ออกมาจากเนือ้ ใจกลางทีละข้อๆ
วันละหนึง่ นิว้ หนึง่ อาทิตย์ผา่ นไป
ก็ยังงอกไม่ถึงไหน
ลองไม่มองหน่อกล้วยงอก
ขึ้นมาบ้างสิ ใจร้อนไม่ได้จริงๆ
ราวกับส่วนไส้ในค่อยๆแทงทะลุ
ออกมาสู่ฟ้าอากาศอย่างเชื่องช้า
เหลือเกิน
“ปลูกกล้วยน่ะ ปลูกลืม
ไปเลย” ผมเคยได้ยินประโยคนี้
คล้ายปลูกไม้ใหญ่ยืนต้นทั้งหลาย
ปลูกรอให้เห็นทันทีทันใด ให้ได้
ดั่งใจนั้นอย่าหวัง ยังไงๆ มันจะ
ไม่ได้ดั่งใจ
ความลี้ ลั บ ของการงอก
เป็นรหัสลับในที่มืด อย่าไปหวัง
กับการได้เห็นในช่วงเวลางอกเลย
ขอให้รื่นรมย์เพลิดเพลินนาทีที่
ผ่านไปราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น
ไม่มีสิ่งใดให้น่าชื่นชม ไม่มีเวลา
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รอคอย ไม่มนี าทีบน่ ท้อถอยในสิง่
ที่ยังไม่เกิดขึ้น มีแต่ความเป็นไป
เป็นนาที ชั่วโมง กลางวัน กลาง
คืนก็มีอันเป็นไป มีแต่ความเป็น
ไป ไม่อาจหยุดยั้ง ย�ำ้ อีกครั้งว่า
ไม่อาจรอคอยให้ได้ดั่งใจ
แต่ ผ มก็ ยั ง ชะเง้ อ มอง
ความแปรเปลีย่ นไปของเจ้าหักมุก
จู่ๆ ส่วนที่งอกออกมากลายเป็น
ใบใหม่ อีกใบก็ห่อตัวออกมา
จากใจกลางล�ำต้น สามใบสี่ใบ
ใบล่างสุดเริ่มตกวูบลงข้างล�ำต้น
ห่อเหีย่ วซบคาล�ำต้น ใบใหม่กำ� ลัง
ออกมา
ผลัดเปลีย่ นใบห่อเหีย่ วอีก
หลายใบ กว่าปลีอวบอิ่มจะแทง
ทะลุออกมาจากเรือนยอด นาที
ที่เห็นนั้น เป็นหัวปลีสมบูรณ์แบบ
แล้ว จากนั้นกาบปลี ค่อยๆ หลุด
ออก เผยให้เห็นหวีอ่อนเรียงตัว
ตามกันราวกับนิ้วมือเด็กทารก

นานหลายเดือน กว่าจะ
เห็นเจ้านิ้วมืออ่อนหักมุกสีอ่อน
นุ่มละมุน ผึ้ง ต่อ แตน แมลงหวี่
แมลงวันรุมตอมความหอม ดูด
เอาน�้ำหวานแรกแย้ม เฝ้าติดแจ
อยู่จนถึงอุ้งนิ้วมือสุดท้าย
หัวปลียังสลัดกาบปลีทิ้ง
ทุกวัน ลดขนาดเล็กลงทุกวัน
ภาษากาบปลีหักมุก ไม่มี
แม้เสียงเล็ดลอด เงียบเชียบทีส่ ดุ
ภาษาใจที่เฝ้ามองเท่านั้น มอง
ด้วยความอิ่มเอิบในผลพวงของ
การปลูกลืมไปเลย
ความสุขของการปลูกรวม
เอาช่วงนาทีหวั ปลีสลัดกาบปลีทงิ้
ออกไปด้วย
ได้กนิ เมือ่ ไหร่? แก่ สุกเมือ่
ไหร่? ไม่รู้?!!..
ผมจะเดินทางไปไกลแค่
ไหน ไปยืนอยู่มุมใดของโลกใบ
นี้ หรือยืนอยู่ใต้ใบเจ้าหักมุก ก็
ไม่อาจเร่งวันเร่งคืนให้อุ้งนิ้วมือ

น้อยๆ เติบโตเต็มอิ่มไวๆ ได้ อุ้ง
นิ้ ว มื อ อ่ อ นค่ อ ยๆ ขยายขนาด
ใหญ่ขึ้นจนอิ่มเต็มอย่างไม่รู้เนื้อ
รู้ตัว
ไม่ทันได้มองเห็นช่วงเวลา
เติบโตในทันใด ค่อยเป็นค่อยไป
อย่างเงียบที่สุด ช้าที่สุด เต็มอิ่ม
อย่างที่สุด จนเอิบอิ่มเต็มเครือ
คาคอต้น ชะเง้อมองกี่ครั้งก็ชวน
ให้อัศจรรย์ใจ
เพียงกายรู้เห็น ก็ไม่อาจ
มองเห็นความชัดในความสมบูรณ์
แบบได้ตลอดเวลา นาทีแก่งอม
เต็มที่นั่นเอง จึงมีให้โน้มต�่ำลงมา
สัมผัสได้ ลิ้มรสความหวานข้าม
วันคืนอันไม่รู้เนื้อรู้ตัว ไม่อาจ
เห็นจังหวะคลี่ชัดๆ ในช่วงเวลา
เติบโต รับรู้แต่ความเป็นไป เชื่อง
ช้าอยู่ในที่ลี้ลับ จนกว่าจะได้โน้ม
ตัวเข้าหากัน
“หักมุกแก่งอมเต็มที ใกล้
จะสุกเต็มที ความสมบูรณ์สุด
ปลายขั้วมาถึงแล้ว”
สลั ด ออกไปจากคอต้ น
อ�ำลาใบทุกใบที่เหลืออยู่
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ไล่รื้อหมู่บ้านชาติพันธุ์ เอาคนออกจากป่า
...สร้างบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ
กฎหมาย บนความเหลื่อมล�ำ้ ในสังคมไทย?!

หลายคนคงจ�ำภาพเหตุการณ์เหล่านี้ได้ดี…
ภาพเจ้าหน้าที่อุทยานก�ำลังเผากระท่อมชาว ทุเรียนอายุราว ๓๐ ปี ต้นหมากเป็นของพ่อแม่ อายุ
กะเหรี่ยงบางกลอย อ�ำเภอแก่งกระจาน จังหวัด ราว ๖๐ กว่าปี พ่อบอกว่าปลูกไว้กิน แต่เราบอกเขา
เพชรบุรีเป็นการเผาท�ำลายทั้งเพิงพัก ยุ้งฉาง และ เขาก็ไม่ฟัง คิดว่าเราถางป่าใหม่ พยายามบุกรุก แต่
ข้าวของเครื่องใช้ ไปต่อหน้าต่อตา โดยเจ้าหน้าที่ มันไม่จริง...” นายดูอู้ ชาวบ้านกะเหรี่ยงบางกลอย
อ้างว่าชาวบ้านกลุ่มนี้บุกรุกป่า มีสิ่งปลูกสร้างใน บอกเล่าให้สื่อมวลชนฟัง
เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ มีความผิดตามพระราช
เช่นเดียวกับ นายโคอิ หรือ ปู่คออี้ มีมิ วัย
บัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ แล้วผลักดัน ๑๐๖ ปี ซึง่ เป็นผูน้ ำ� ทางจิตวิญญาณของชาวกะเหรีย่ ง
ให้ชาวบ้านกลุ่มนี้ลงมาอยู่ที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ในป่าแก่งกระจาน ได้ยนื ยันว่าตนเองเกิดทีบ่ างกลอย
ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งเจ้าหน้าที่กัน หรือใจแผ่นดิน และอาศัยอยู่ที่บ้านที่ถูกเผาหลัง
พื้นที่ไว้ให้อยู่อาศัย
นี้ โดยหลายฝ่ายพยายามหาหลักฐานการยืนยันว่า
ทั้งๆ ที่ชาวบ้านพยายามบอกว่า บรรพบุรุษ เป็นความจริง ทั้งภาพถ่าย เหรียญ รวมทั้งภาพถ่าย
ของพวกเขาอาศัยอยู่บนแผ่นดินผืนนี้กันมานาน ทางอากาศเมื่อปี ๒๕๑๕ จะเห็นว่าบันทึกร่องรอย
หลายชั่วอายุคน
คล้ายกับ “บางกลอยบน หรือ “ใจแผ่นดิน” เคยเป็น
“ตอนบ้านลุงโดนเผา เจ้าหน้าที่เข้ามาบอก ทีอ่ าศัยท�ำกินของชาวกะเหรีย่ งมาก่อน นีเ่ ป็นหนึง่ ใน
ว่า ลุงลงมาข้างล่างหน่อย ลงมาพ้นบันไดปุ๊บ เขา หลักฐานใหม่ พร้อมกับภาพถ่ายทางอากาศทีเ่ ก่ากว่า
เผาเลย เรายืนดู ร้องไห้ แต่เขาไม่หยุด เขาไม่ได้ นัน้ ซึง่ ทีมทนายยืน่ ต่อศาลปกครองว่า กะเหรีย่ งแก่ง
ให้เวลาเก็บของเลย ลุงปลูกต้นไม้ ผลไม้ไว้ มีต้น กระจานอยูม่ าก่อนประกาศเป็นเขตอุทยานปี ๒๕๒๔
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จนน�ำไปสู่การเรียกร้องต่อสู้ เพื่อรักษาสิทธิ
เพื่อปกป้องผืนดินถิ่นเกิดขึ้นมา
โดยหนึ่งในผู้เรียกร้องสิทธินั้นก็คือ “พอละจี
รักจงเจริญ” หรือ “บิลลี่”
ครั้นเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ บิลลี่ได้
หายตัวไปที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หลังถูก
ควบคุมตัวในวันเดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่อุทยานซึ่ง
ระบุว่าพวกเขาควบคุมตัวบิลลี่ไว้เนื่องจาก “การมี
ไว้ในครอบครองซึ่งน�้ำผึ้งป่าอย่างผิดกฎหมาย” แต่
ได้ปล่อยตัวเขาไปในวันนั้น แล้วก็หายตัวไปอย่าง
ไร้ร่องรอย
จนกระทัง่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ได้มี
การออกแถลงการณ์เนื่องในวาระครบรอบ ๔ ปีการ
หายตัวไปของบิลลี่ โดยระบุว่า มีพยานหลักฐานซึ่ง
สนับสนุนข้อสันนิษฐานที่ว่า บิลลี่ตกเป็นเหยื่อการ
บังคับบุคคลให้สญู หายและการสูญหายโดยไม่สมัคร
ใจ ซึ่งนับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง และ
เป็นอาชญากรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ต่อมา ปู่คออี้ และตัวแทนชาวบ้าน จึงได้ยื่น
ฟ้องต่อศาลปกครอง กรณีคดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระ
ท�ำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย
โดยศาลได้พิจารณาคดีสรุปความได้ว่า การ
ปฏิบตั กิ ารของเจ้าหน้าทีก่ รมอุทยานฯ นัน้ เป็นไปตาม
กฎหมายอุทยานแห่งชาติ ซึ่งสามารถกระท�ำการรื้อ
ถอนสิง่ ปลูกสร้างทีส่ ร้างในเขตป่าดงดิบและอุทยานฯ
ได้ และถือได้ว่าผู้ฟ้องเป็นผู้กระท�ำผิดกฎหมาย

อุทยานแห่งชาติ กรณีนี้ไม่ถือว่าละเมิดสิทธิของผู้
ฟ้อง ส�ำหรับกรณีการอ้างการอยู่อาศัยตามมติคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) ปี ๒๕๕๓ เรื่องฟื้นฟูวิถีชีวิตชาว
กะเหรี่ยงที่ผู้ฟ้องอ้างว่าอยู่ในชุมชนดั้งเดิมนั้น ไม่
อาจเรียกร้องได้ เพราะชุมชนที่ผู้ฟ้องอาศัยอยู่ (บาง
กลอยบน) เป็นการบุกรุกแผ้วถางป่าดงดิบ และผูฟ้ อ้ ง
ไม่ยอมอาศัยอยู่และท�ำกินในพื้นที่ซึ่งรัฐก�ำหนดให้
การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่หรือผู้ถูกฟ้องจึงไม่ถือ
เป็นการท�ำเกินกฎหมายก�ำหนด
ทั้งนี้ ศาลเห็นว่าการเผาและท�ำลายทรัพย์สิน
ของใช้ประจ�ำวัน (เช่น หม้อข้าวและอุปกรณ์หากิน
อื่นๆ) รวมทั้งเผาของใช้ส่วนตัว ถือว่าท�ำเกินกว่า
กฎหมายก�ำหนด และกรมอุทยานฯ ผิดข้อหาวางเพลิง
เผาทรัพย์ เนื่องจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้น
สามารถเก็บทรัพย์สินของใช้ส่วนตัวไว้ก่อนแล้วค่อย
ประกาศคืนแต่เจ้าหน้าที่ไม่ท�ำ ศาลจึงได้ประเมิน
ทรัพย์สนิ แล้วให้ผถู้ กู ฟ้องจ่ายค่าชดเชยแก่ผเู้ สียหาย
เป็นรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นค่าชดเชยทรัพย์สนิ
ส่วนตัว ๕,๐๐๐ บาท และค่าชดเชยอุปกรณ์ท�ำกิน
และของใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ๕,๐๐๐ บาท ทัง้ นีส้ ำ� หรับ
ผู้ถูกฟ้องที่ ๒ คือกระทรวงทรัพยากรฯ นั้นไม่ถอื เป็น
ความผิดใดทีต่ อ้ งรับผิดชอบ เนือ่ งจากการกระท�ำดัง
กล่าวเป็นการด�ำเนินการของกรมอุทยานฯ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหนึง่ ในสังกัดเท่านัน้ จึงให้กรมอุทยานฯ รับ
ผิดชอบค่าชดเชยแก่ผู้ฟ้องภายใน ๓๐ วัน 
นายสุรพงษ์ กองจันทึก หัวหน้าคณะท�ำงาน
ช่วยเหลือคดีความกะเหรีย่ งบางกลอย กล่าวว่า การ
ตัดสินของศาลชั้นต้นในวันนี้ชี้ชัดว่า ศาลไม่ได้มอง
ว่า ชาวกะเหรี่ยงบางกลอยอาศัยอยู่ที่บางกลอยบน
มาก่อน แต่เป็นการบุกรุกป่าดงดิบทีหลัง ซึ่งหลัง
จากนี้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีการยื่นอุทธรณ์ก็ต้อง
ด�ำเนินการต่อไปในศาลปกครองสูงสุด อย่างไร
ก็ตาม แม้วันนี้ชาวบางกลอยย้ายไปอยู่ชุมชนเดิมไม่
ได้ ยังถือว่าโชคดีที่ศาลพิจารณาข้อหาวางเพลิงเผา
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ทรัพย์ ซึง่ จะต้องคุยกับชาวบ้าน
ถึงกระบวนการและขัน้ ตอนการ
ยื่นอุทธรณ์ต่อไป
ปู่คออี้ กล่าวภายหลัง
ศาลพิพากษาแล้วว่า ในเมื่อ
ศาลตัดสินมาแล้วต้องยอมรับ
ค�ำพิพากษา เมือ่ ไม่ให้กลับไปอยูบ่ า้ นเดิม ตนยอมรับ ว่าบ้านทีถ่ กู เผาคือบ้านเกิด ไม่ใช่แค่ทพี่ กั เพราะตอน
ค�ำสั่ง เพราะเคารพศาล แต่สาบานว่า บางกลอยบน เกิดมา จ�ำความได้กอ็ ยูก่ บั แม่กบั พ่อ ทีน่ นั่ คือทีๆ่ เดิม
เป็นบ้านเดิม ไม่ได้บุกรุกใหม่ จะให้ไปสาบานที่ไหน ที่แรกทีด่ ื่มนมแม่
ยินดีจะไปท�ำ แต่ไม่คดิ ละเมิดค�ำสัง่ ศาล ทัง้ นี้ ยืนยัน

ภาพ: prachatai.com

ภาพ: www.matichon.co.th

อ�ำนาจนิยมของราชการที่ผูกขาด
ทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้นภายหลังรัฐประหาร
รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี อาจารย์ภาค บ้าน ไม่ใช่การบุกเบิกที่ทำ� กินใหม่ อย่างที่เจ้าหน้าที่
วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ป่าไม้กล่าวอ้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เขียนบทความเผยแพร่
ข้อที่น่าสังเกตคือ ความรู้/การรับรู้เกี่ยวกับ
ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ต่อกรณีคำ� พิพากษาศาลปกครอง การท�ำการเกษตรในเขตป่าของบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐ
กลางดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
และบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนั้น
“เมื่ อ หลาย
กล่าวได้ว่า ไม่มีเลย แม้ว่าจะได้มีการยกกรณีงาน
ปี ก ่ อ น ดิ ฉั น ได้ มี
วิจัยที่เป็นรูปธรรม มีวิดีทัศน์ประกอบที่แสดงให้เห็น
โอกาสไปเป็นพยาน
การหมุนเวียนใช้ที่ดินในเขตป่าของระบบเกษตรดัง
ให้การในชัน้ ศาล ใน
กล่าว ระบบสิทธิที่มีมาก่อนกฎหมายของรัฐ ฯลฯ
คดีที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้
อัยการก็ยังคงยืนยันว่า ไร่ของชาวบ้านนั้น เป็นการ
ฟ้ อ งชาวกะเหรี่ ย ง
ท�ำลายป่า ในขณะที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้นั้นไม่ต้องพูดถึง
บ้านแม่อมกิ จังหวัด
หน้าที่ของข้าราชการเหล่านี้ คือการกีดกันสิทธิของ
ตาก ในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อตัดไม้ ชาวบ้านออกจากทรัพยากรโดยสิ้นเชิง
ท�ำลายป่า ข้อต่อสู้ของทนายฝ่ายชาวบ้านจากเครือ
ในคดีแม่อมกิ ศาลชั้นต้น ได้ตัดสินยกฟ้อง
ข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การยืนยันว่า แต่ไม่ได้ให้เหตุผลที่ยึดโยงกับหลักเรื่องสิทธิชุมชน
ชาวบ้านท�ำกินในบริเวณนัน้ มาก่อนทีจ่ ะประกาศเขต
ป่าสงวน และด้วยหลักการของสิทธิชุมชน ชาวบ้าน
ควรมีสิทธิที่จะได้ท�ำกินในพื้นที่ที่ตนได้ท�ำมาหากิน
มานับแต่บรรพบุรุษ
ในคดีนั้น นอกจากดิฉันซึ่งเป็นนักวิชาการ
ที่ท�ำวิจัยเรื่องไร่หมุนเวียนแล้ว ยังมีนายอ�ำเภออีก
ท่านหนึ่ง ซึ่งได้ยืนยันเช่นกันว่า การท�ำไร่ของชาว

รศ.ดร.ปิ่นแก้ว บอกอีกว่า การปราศจาก
อ�ำนาจ การถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในการก�ำหนดชะตากรรมของชีวิตและทรัพยากร
เป็นมูลฐานส�ำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด น่า
เสียดายที่บรรดาเอ็นจีโอ องค์กรอนุรักษ์ และกลุ่ม

สิ่งแวดล้อมต่างๆ มองไม่เห็นภาพในเชิงโครงสร้าง
นี้ กลับเลือกที่จะประนีประนอมกับอ�ำนาจ ลดทอน
ปัญหาลงเหลือเพียงเทคนิคทางเลือกเฉพาะกรณี
หรือไม่ก็มุ่งเพียงแต่จะแก้ปัญหา ‘โครงการของตน’
ให้ลลุ ว่ งไปได้ โดยไม่สนใจค�ำถามทีใ่ หญ่ไปกว่านัน้ ว่า
ระบอบอ�ำนาจแบบไหน ที่เอื้ออ�ำนวยให้การบดขยี้
ผู้คนลงเหลือเพียงเศษธุลีที่อาศัยแผ่นดินคนอื่นเขา
อยู่ ท�ำงานได้อย่างตามอ�ำเภอใจ
“หนักไปกว่านั้น บางกลุ่ม บางองค์กร ยัง
ท�ำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐทีม่ บี ทบาทในการลิดรอน
และคุกคามสิทธิของชาวบ้านได้อย่างเป็นปี่เป็นขลุ่ย
และนี่เป็นเหตุผลที่เหตุใดการต่อสู้ของบรรดากลุ่ม
ชาติพันธุ์จนๆ ในเขตป่าเหล่านั้น จึงโดดเดี่ยวและ
วังเวงยิ่งนัก”

ภาพ: prachatai.com/journal
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ศาลให้เหตุผลว่า ชาวบ้านกระท�ำผิด แต่เป็นเรือ่ งของ
การขาดเจตนา สิทธิในป่าไม้ ยังคงเป็นของรัฐเช่น
เดิม แต่ในศาลอุทธรณ์ ได้กลับค�ำพิพากษา ตัดสิน
ว่าชาวบ้านผิด แต่ให้รอลงอาญาไว้”
“ดิฉนั คิดว่า อ�ำนาจนิยมของราชการทีผ่ กู ขาด
อ�ำนาจการจัดการทรัพยากรที่ทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นภายหลังรัฐประหาร การไม่มีแม้แต่หลักเรื่อง
สิทธิชุมชนในร่างรัฐธรรมนูญที่ก�ำลังจะประกาศออก
ใช้ น่าจะผลักให้สถานการณ์การคุกคามสิทธิใน
การท�ำมาหากินในเขตป่าของชาวบ้านต้องตกอยู่ใน
ขอบเหวทีแ่ ย่หนักกว่าทีเ่ ป็นอยูห่ ลายเท่าตัวนัก กรณี
แก่งกระจาน เป็นเพียงตัวอย่างแรก ในระลอกคลื่น
แห่งการใช้ก�ำลังกดบังคับเพื่อขับไล่ชุมชนออกจาก
ที่ท�ำกิน ที่สาหัสสากรรจ์กว่าเดิม อาจจะหนักกว่า
ทศวรรษความขัดแย้งในทรัพยากรในยุค ๒๕๔๐
อย่างน้อยในยุคนั้น สิทธิในการโต้แย้ง และชุมนุม
ประท้วง ยังเป็นเรื่องที่ท�ำได้”

กฎหมายมักรับใช้คนในสังคมเมือง?!
ปฏิเสธวิถีชีวิต ตัวตน ข้อเท็จจริง และองค์ความรู ้ท้องถิ่น
เช่นเดียวกับ พรสุข เกิดสว่าง มูลนิธิเพื่อน ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรป่าไม้โดยถูกต้อง
ไร้พรมแดน ซึ่งลงพื้นที่ท�ำงานคลุกคลีกับพี่น้อง ตามกฎหมายเสมอ
กะเหรี่ยงบางกลอยมานาน ก็กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“กรณี บ างกลอย ซึ่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด
มันเลยไปไกลกว่าขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมาย แต่ พิพากษาให้การกระท�ำของเจ้าหน้าที่อุทยานในการ
ล่วงเลยถึงแนวคิดในการออกกฎหมายที่ปฏิเสธวิถี เข้าไปท�ำลายทรัพย์สินเพื่อขับไล่เป็นการกระท�ำผิด
ชีวิต ตัวตน ข้อเท็จจริง และองค์ความรู้ท้องถิ่น ที่ต้องชดใช้ อีกทั้งในค�ำพิพากษาก็ชี้ได้ว่าศาลเชื่อ
คือไม่ได้มีการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่การเขียน ว่าชาวบ้านอยู่ตรงนั้นมาก่อน สามารถใช้มติ ครม.
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่ดินต่างๆ แล้ว ในขณะที่มี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ครอบคลุมได้ แต่ศาลก็ไม่มีค�ำ
ช่องทางต่างๆ เปิดไว้ไม่ว่าจะกว้างหรือแคบให้ผู้มี สั่งให้ชาวบ้านกลับถิ่นฐานเดิมที่บางกลอยบน หรือ
อ�ำนาจรวมถึงผู้มีอ�ำนาจทางเศรษฐกิจสามารถได้ ใจแผ่นดิน เพราะชาวบ้านไม่มีเอกสารหลักฐานใน
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อยากเสนอแนะ ทางออกของปัญหา หรือ
แก้ไขกระบวนการยุติธรรมอย่างไรบ้าง?
พรสุข บอกว่า "ขอไม่เสนอแนะเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมโดยตรง แต่เสนอแนะเกี่ยว
กับการสร้างความเข้าใจของสังคมในประเด็นต่างๆ
เหล่านี้มากกว่า คือ สังคมเราจะต้องเข้าใจมากกว่า
สงสาร ต้องเข้าใจว่าท�ำไมปู่คออี้มีสิทธิและศักดิ์ศรี
ที่ จ ะอยู ่ แ ละต้ อ ง
ได้รับความเคารพ
ไม่ใช่แค่สงสารว่าปู่
อายุร้อยกว่าปีแล้ว
ยังต้องล�ำบากมาสู้
ซึ่งเชื่อว่าเราน่าจะ
สามารถเริ่มสื่อสารกับคนที่เห็นอกเห็นใจปู่ ให้เพิ่ม
ระดับจากความสงสารเห็นใจ มาเป็นความเข้าใจได้
มันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าไม่มีใครท�ำ มันก็จะไม่เกิด
อะไรขึ้น ก็ย่อมไม่มีอะไรเปลี่ยน"
ภาพ: www.pptvhd36.com

การครอบครอง ตรงนี้ทนายที่รับผิดชอบอธิบายว่า
มันอาจจะต้องก้าวไปถึงกระบวนการที่จะตั้งคณะ
กรรมการพิสูจน์ว่าคนกลุ่มนี้อยู่มาก่อนการประกาศ
อุทยานจริงหรือไม่”
พรสุข ย�้ำอีกว่า "ตรงนี้ก็คือ เห็นได้ชัดว่า
มันติดขัดมาตั้งแต่การเขียนกฎหมายที่รับใช้คนใน
สังคมเมือง ซึ่งเป็นคนที่เข้าถึงบริการและอ�ำนาจรัฐ
แล้วมันก็ติดขัดที่คนในเมืองไม่สามารถเข้าใจ ไม่
พยายามจะเข้าใจ และไม่ได้รับการอธิบายหรือปลูก
ฝังมาแต่เด็กให้เข้าใจคนอื่นที่ไม่ได้มีวิถีชีวิตแบบ
ตัวเองเลยจริงๆ ดูในโลกออนไลน์ คนทัว่ ไปก็วพิ ากษ์
วิจารณ์กันว่า แหม อะไร แค่จนแล้วท�ำไมต้องได้ที่
ดิน แค่อยู่มาท�ำไมต้องได้ ทีเรายังต้องซื้อที่ดิน คือ
เราไม่ได้คิดไกลกันเลยว่า ไอ้ที่ดินที่เราซื้อมานั้น
ก่อนมันจะเป็นที่ดินที่เป็นโฉนดได้ มันมาจากไหน
และมาได้อย่างไร แล้วท�ำไมบางที่ถึงมีโฉนดได้และ
บางที่ไม่มี"
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พฤ โอ่โดเชา ย�้ำ “ชาติพันธุ์อยู ่กับป่ ามานาน จริงๆ รัฐนัน้ มาบุ กรุ กเรามากกว่า”
เช่นเดียวกับ พฤ โอ่โดเชา ตัวแทนของพี่น้อง
“แต่รัฐไทย กลับมาบอกว่า พวกเราบุกรุก
กลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ ที่ผ่านมาได้พยายามชี้แจง ป่า ทั้งที่ผมอยากบอกว่า จริงๆ รัฐนั้นมาบุกรุกเรา
ท�ำความเข้าใจให้คนในสังคมอยูต่ ลอดเวลาว่า จริงๆ มากกว่า”
เมื่อพูดถึงชาติพันธุ์นั้น ไม่ใช่มีแค่ภาคเหนือ แต่มีทุก
พฤ บอกว่า เพราะตั้งแต่ผมเกิดมา ก็รู้ว่ามัน
ภาคของประเทศ ที่อีสาน กลาง ใต้ ก็มีชาติพันธุ์ มีกฎหมายมาทับพื้นที่หมู่บ้านของเราแล้ว ทั้งที่สมัย
และมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ท�ำกินเหมือนกัน ทั้งๆ ที่ รุ่นปู่ผม พ่อผม ก็อยู่ตรงนี้ อยู่กับป่า เลี้ยงช้าง อยู่
เมือ่ ศึกษาประวัตศิ าสตร์ชาติพนั ธุน์ นั้ ๆ เกิดมาก่อนที่ ตรงนี้มานานก่อนจะมีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ ซึ่ง
จะมาเป็นเมืองไทย รัฐไทย ชาติพนั ธุเ์ ขาอยูก่ บั ป่ากัน ตั้งแต่มีกรมป่าไม้มาร้อยกว่าปี ท�ำให้ชีวิตของพี่น้อง
มานานแล้วหลายรุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้ว
ชนเผ่า ชาติพันธุ์นั้นยากล�ำบากมาโดยตลอด เพราะ
กฎหมายมันออกมาปิดกั้น ไม่ให้ความเป็นธรรม จึง
ท�ำให้ชนบทต้องล่มสลาย มันผิดปกติมานานแล้ว ยก
ตัวอย่าง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ๗๐% นัน้ ชาวบ้านเกือบ
ทุกหมู่บ้านอยู่ในเขตป่าเกือบทั้งหมด และจังหวัด
เชียงใหม่ มีคนอยู่ในเขตป่าเกือบ ๔๕%
“ซึง่ ทีผ่ า่ นมา ผมก็ออกมาเรียกร้องทุกรัฐบาล
ต่อสู้คัดค้านการอพยพเอาคนออกจากป่า การไล่
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คนออกจากป่า อย่างกรณีกะเหรี่ยงแก่งกระจานที่
ถูกเจ้าหน้าที่เผารื้อหมู่บ้าน ซึ่งเมื่อก่อนเราออกไป
คัดค้านที่หน้าท�ำเนียบรัฐบาลได้ แต่มาถึงรัฐบาล
ชุดนี้ เราออกไปคัดค้านที่ทำ� เนียบก็ไม่ได้ มันมีกลุ่ม
ข้าราชการและทหารร่วมกัน โดยยึดเอาแต่แผน
แม่บท แล้วมาบอกว่าจะยึดคืนพื้นที่ท�ำกิน ยึดคืน
ผืนป่า ซึ่งผมเห็นว่า มันได้ละเมิดชุมชน ละเมิด

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่
หลายภาคส่วนของอ�ำเภอเชียงดาว สนธิก�ำลังร่วม
กับเจ้าหน้าที่อุทยานศรีลานนา ได้เข้ายึดพื้นที่ท�ำกิน
ของชุมชนชาติพันธุ์เผ่าดาราอาง บ้านแม่จอน หมู่
ที่ ๑๑ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จ�ำนวน
๒๘ ครัวเรือน เป็นพื้นที่ทั้งหมด ๑๑๖ ไร่ ๒ งาน มี
๘ ครอบครัวที่ไม่เหลือพื้นที่และบางส่วนก็เหลือ
วัฒนธรรม ซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่เลย”
พื้ น ที่ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย
เมื่อพูดถึงแผนแม่บท พฤ บอกว่า ตอนแรก ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
เรามี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ซึ่งหมายความว่า มีป่าและ เพาะปลู ก พื ช เพื่ อ หา
ชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนที่ท�ำดี ช่วยกันดูแลป่า เลี้ยงครอบครัว
แต่พอมาถึงกรรมาธิการในรัฐบาลชุดนี้ที่มีทหารปุ๊บ
กลับไปสนับสนุนความคิดเดิมคือ ไล่จับคน เอาคน
ออกจากป่า กลายเป็นว่า ป่าไม้ ที่ดิน เหมืองแร่
แม่นำ�้ ซึง่ เป็นของชุมชนเป็นของประชาชน กลับกลาย
เป็นของรัฐ แล้วเอาไปแบ่งให้นายทุนแทน ซึ่งท�ำให้
เราออกมาคัดค้าน ไม่เอา พ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับนี้
เพราะมันมีเจตนาเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ มีการ
แก้ไขเนื้อหา ถ้าเราเอา ก็เหมือนเราเอาเชือกมาผูก
คอของตนเอง แล้วเราจะท�ำอย่างไร จะชุมนุม เรียก
ร้อง จะไปยื่นหนังสือเหรอ ก็โดนล็อคโดนจับตั้งแต่
หมู่บ้านแล้วละ แล้วเราจะท�ำอย่างไร
ว่ากันว่า ในการยึดพื้นที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่
“ยกตัวอย่าง แม่เฒ่าคนหนึ่งในหมู่บ้านปกา- มีพฤติกรรมบังคับและข่มขู่ให้ชาวบ้านลงลายมือชื่อ
เกอะญอที่แม่ฮ่องสอน พอท�ำไร่หมุนเวียนไม่ได้ ก็ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือในเอกสารซึ่งชาวบ้านไม่ได้รับ
ต้องอยู่ในพื้นที่เดิม พอสร้างบ้านถาวร ก็โดนจับ ถูก รู้เนื้อหาและรายละเอียดของเอกสารดังกล่าว และ
กล่าวหาว่ามีไม้ครอบครอง ทั้งที่แม่เฒ่ากว่าจะปลูก เจ้าหน้าที่ไม่ยินยอมมอบส�ำเนาเอกสารดังกล่าว
บ้าน ได้นนั้ ต้องสะสมไม้แต่ละแผ่น มานานเป็นสิบๆ ให้กับชาวบ้านทั้งที่มีการร้องขอจากชาวบ้าน จาก
ปี กว่าจะได้หลังหนึ่ง แต่ก็ถูกจับ ศาลติดสินว่าผิด เหตุการณ์ดังกล่าวท�ำให้ชาวบ้านได้รับความเดือด
ถูกจ�ำคุก แม่เฒ่าจะร้องไห้ยังไงก็ไม่มีใครช่วยได้ ร้อนและส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของสมาชิก
พอผมไปยื่นหนังสือเจรจา เรื่องนโยบาย กับ รมว. ในครอบครัวเป็นอย่างมากเนือ่ งจากชาวบ้านได้มกี าร
กระทรวงทรัพยากรฯ เขาก็อ้างกฎหมาย อ้าง ม.๔๔ กูย้ มื เงินทัง้ ในระบบและนอกระบบ เพือ่ เตรียมพืน้ ทีท่ ี่
ท�ำให้เรารู้สึกว่า สถานการณ์ทุกวันนี้ ชุมชน ชาว จะเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร
บ้านนั้นอยู่อย่างไม่สิทธิอะไรเลย” พฤ กล่าวทิ้งท้าย
ชาวบ้านเห็นว่าการด�ำเนินการดังกล่าวของ
เช่นเดียวกับในพื้นที่อำ� เภอเชียงดาว จังหวัด เจ้าหน้าที่เป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และ
เชียงใหม่ ก็มีเหตุการณ์คล้ายๆ กันเกิดขึ้น
ขั ด กั บ ค� ำ สั่ ง ของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
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ที่ ๖๖/๒๕๕๗ จึงได้ท�ำหนังสือร้องเรียนไปยังคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชน สุดท้ายก็เงียบหายไป
วันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายชัยวัฒน์
ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส�ำนักบริหารที่ ๑๖
เชียงใหม่, ฝ่ายปกครองและทหาร รวมกว่า ๑๐๐ นาย
เข้ารือ้ โฮมสเตย์ทบี่ า้ นนาเลาใหม่ หมู่ ๑๐ ต.เชียงดาว
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้ ในตอนเย็น ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดท�ำ
เอกสารเซ็นยินยอมการรื้อถอนของชาวบ้าน โดย
ก�ำหนดให้แต่ละรายรื้อถอนครึ่งหนึ่ง และหลังจาก
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้เหลือเพียง ๒ หลัง
และจัดทีก่ างเต็นท์ให้รายละ ๔ หลัง หากใครไม่ยอม
เซ็นก็จะแจ้งความด�ำเนินคดี หากจะสู้ก็ไปสู้ในศาล
ซึ่งชาวบ้านจ�ำต้องเซ็น ทั้งเข้าใจ และไม่เข้าใจ บวก
กับความกลัวที่เกิดขึ้น จึงเซ็นกันหมด
นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าหน่วย
เฉพาะกิจพญาเสือ ระบุว่า การจัดระเบียบครั้ง
นี้เป็นการป้องปรามเพื่อไม่ให้เกิดการขยายตัวไป
มากกว่านี้
อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ ยังบอกอีกว่า หวั่นเกรงว่า
จะกลายเป็นภูทบั เบิก ๒ ทีม่ กี ลุม่ นายทุนบุกรุกเข้าไป
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ด้าน อาซาผะ เลาหมี่ เจ้าของโฮมสเตย์ราย
หนึ่งก็ออกมายืนยันว่า ที่ผ่านมา ชาวบ้านพยายาม
รักษาจารีตประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าลีซูเอาไว้ และ
ไม่ยอมให้มีนายทุนเข้ามาบุกรุกหรือซื้อขายที่ดินใน
ชุมชนของเรา ไม่เหมือนที่ภทู ับเบิกอย่างแน่นอน อีก
อย่างโฮมสเตย์ที่เราท�ำก็ใช้เพียงแค่ไม้ไผ่แบบเรียบ
ง่าย ไม่ได้ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม การจัดระเบียบครัง้ นี้ เจ้าหน้าที่
ได้รอื้ โฮมสเตย์ จ�ำนวน ๖๙ หลัง จากเดิม ๑๐๗ หลัง
ให้เหลือเพียง ๓๘ หลัง ซึ่งมีเจ้าของ ๑๙ ราย ราย
ละ ๒ หลัง
การรื้อโฮมสเตย์ชาวบ้านนาเลาใหม่ในครั้งนี้
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ เศรษฐกิจของชาวบ้าน
เท่านั้น แต่ว่าได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และความเป็นอยู่ของหลายครอบครัวเป็นอย่างมาก
อาหมี่มะ เลาหมู่ เจ้าของโฮมสเตย์อีกราย
หนึ่ง เล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านั้น เธอเคยเรียนหนังสือ
ระดับประถม แต่เรียนไม่จบ ความรู้น้อย จึงต้องลง
ไปท�ำงานรับจ้างในเมืองอยู่หลายปี จนเก็บเงินได้
ก้อนหนึ่ง กลับมาบ้านเกิดที่นาเลา แล้วได้ชวนพ่อ
แม่และน้อง สร้างโฮมสเตย์ไม้ไผ่เอาไว้ ๒ หลัง หวัง
จะช่วยสร้างรายได้ ดูแลครอบครัว อยู่ด้วยกันอย่าง
อบอุ่นและมีความสุข แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ขึ้นมารื้อโฮม
สเตย์ทั้งสองหลัง ท�ำให้เธอหมดเนื้อหมดตัว
เธอเล่าให้ฟงั ว่า ตอนนีเ้ ธอได้พาครอบครัว ทัง้
พ่อแม่และน้อง อพยพลงมาอยูใ่ นตัวอ�ำเภอเชียงดาว
และท�ำงานร้านคาราโอเกะ
ซึ่งท�ำให้เราเห็นว่า นโยบายทวงคืนผืนป่า
หรือ ม.๔๔ นั้น ได้ท�ำให้หลายครอบครัวชาติพันธุ์
คนอยู่กับป่า นั้นล่มสลาย เปลี่ยนแปลง ไม่เหมือน
เดิมอีกต่อไป
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สร้างบ้านพักตุลาการเชิ งดอยสุเทพ
บนความย้อนแย้ง ลักลั่น ของนโยบายรัฐ
ในขณะที่รัฐยังมีมาตรการเร่งไล่รื้อหมู่บ้าน
ชาติพันธุ์ เอาคนออกจากป่า ตามนโยบายทวงคืน
ผืนป่า
แต่ในอีกมุมหนึ่งของเชียงใหม่ กลับมีการ
สร้างบ้านพักตุลาการในเขตพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จน
กลายเป็นทีม่ าของชือ่ “หมูบ่ า้ นป่าแหว่ง” จนเป็นข่าว
ครึกโครมไปทั่วประเทศ
ย้อนกลับไปเมื่อปี ๒๕๕๙ ช่วงระหว่างการ
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ ที่ผ่านมา กลุ่ม
นักอนุรักษ์ และภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้
พยายามคัดค้านการก่อสร้างมาโดยตลอด เพราะ
มองว่าการก่อสร้างบ้านพักบริเวณเชิงเขา ท่ามกลาง
ป่าเต็งรังทีค่ อ่ นข้างสมบูรณ์นนั้ เป็นความไม่เหมาะสม
เนื่องจากพื้นที่ป่าเหลือน้อย
หากทางศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ยังยืนยันว่า ได้
ขอใช้พนื้ ทีอ่ ย่างถูกต้องตามขัน้ ตอนของกรมธนารักษ์
ในฐานะหน่วยงานดูแลที่ราชพัสดุ
กระทั่งเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพจ
เฟซบุ๊ก “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” ได้โพสต์เกี่ยวกับ
ทีม่ าของทีด่ นิ บริเวณเชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ทีเ่ ป็น
สถานทีก่ อ่ สร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ ตลอดจน
ระยะเวลาการด�ำเนินงาน และจ�ำนวนเงินทีใ่ ช้ในการ
ด�ำเนินโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ
ตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนถึงปัจจุบัน จนเป็นเรื่องที่ถูกพูด
ถึงอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดีย และได้รับความ
สนใจจากประชาชนในสังคมเป็นอย่างมาก

จากนั้ น ในช่ ว งต้ น เดื อ นเมษายน ๒๕๖๑
ตัวแทนภาคประชาสังคม พร้อมด้วยประชาชนชาว
เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเดินเท้าเข้ากรุงเทพฯ เพื่อ
ยื่นหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ขอให้แก้ปัญหากรณีข้อพิพาทเรื่องการ
สร้างบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ ภาค ๕ ซึ่งก�ำลัง
ก่อสร้างอยูท่ เี่ ชิงดอยสุเทพ เพือ่ ให้รอื้ บ้านพักทัง้ หมด
ออก เพราะเป็นการรุกพื้นที่ป่าสมบูรณ์ แม้จะมีการ
ออกมายืนยันว่าเป็นการขอใช้พนื้ ทีอ่ ย่างถูกต้องตาม
กฎหมายก็ตาม
จนกระทั่ง การเรียกร้องให้คืนพื้นที่ป่าดอย
สุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ จากโครงการก่อสร้างบ้าน
พักข้าราชการตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ดูเหมือน
ว่าจะมีข้อยุติแล้ว หลังจากเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�ำ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ตัวแทนรัฐบาล เข้าหารือร่วมกับ
ภาคประชาชนเชียงใหม่ ซึง่ ในการหารือครัง้ นี้ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวทาง
ในการหารือมาด้วย ๓ ประเด็น คือ ๑.จะไม่มีผู้อยู่
อาศัยในแนวเขตป่าดั้งเดิม ๒.การฟื้นฟูให้เป็นพื้นที่
ป่า และ ๓.อะไรที่ยังหาข้อตกลงไม่ได้ ให้มาคุยกับ
เครือข่ายในวันนี้ให้เกิดความชัดเจน
หลั ง จากการหารื อ เสร็ จ สิ้ น นายสุ ว พั น ธุ ์
ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ได้
ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะคืนพื้นที่ก่อสร้างบ้านพัก
ตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
ฟื้นฟูป่า โดยมีข้อสรุปว่า จะไม่มีผู้อยู่อาศัย ในแนว
เขตป่าดั้งเดิม
โดยได้ให้กรมธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่เข้าไป
รังวัดพื้นที่ให้เกิดความชัดเจน โดยยึดแนวที่ภาค
ประชาชนเสนอ เพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ใด คือแนวที่
จะฟื้นฟู พื้นที่ใดคือส่วนที่ศาลยังคงใช้ประโยชน์ได้
เช่น ส่วนของส�ำนักงาน จากนั้นส่วนของพื้นที่ที่อยู่
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จัดอบรม เพราะเชื่อว่าศาลคงเข้าใช้ประโยชน์ไม่ได้
เพราะประชาชนคัดค้าน
อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ครัง้ นี้ ได้สะท้อน
ให้เราเห็นว่า โครงการก่อสร้างอาคารส�ำนักงานศาล
อุทธรณ์ภาค ๕ และบ้านพักตุลาการ เชิงดอยสุเทพ
หรือ “หมู่บ้านป่าแหว่ง” นั้นมีความย้อนแย้ง ลักลั่น
กันอย่างมาก กับนโยบายทวงคืนผืนป่า คสช. ทีก่ ำ� ลัง
ด�ำเนินการอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
ธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่าย
ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ บอกว่า ท่าทีดังกล่าวของ
รัฐบาลดูย้อนแย้งกับนโยบายทวงคืนผืนป่าที่ คสช.
ประกาศไว้เมื่อก้าวสู่อ�ำนาจในปี ๒๕๕๗ ซึ่งก�ำหนด
ว่าจะคืนผืนป่าให้ได้ ๔๐% ตามแผนแม่บท ทัง้ นี้ นาย
ธีระศักดิ์ ยืนยันว่า โครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการ
เป็นการรุกพืน้ ทีป่ า่ ดั้งเดิม ซึ่งเป็นแนวเขตแดนที่ภาค
ประชาสังคมและกองทัพซึ่งเป็น ภาพ: www.prachatalk.com
ผู้ดูแลพื้นที่นี้ท�ำสัญญาร่วมกัน
ไว้เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว

โฆษกเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เผย..
อยากเห็นความเหลื่อมล�้ำ ให้มาดูท่ีป่าแหว่ง
เช่นเดียวกับ บัณรส บัวคลี่ โฆษกเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่า “พอคลุกและสัมผัสเรื่องราวของบ้านป่า
แหว่ง ผมก็พบว่า ความเหลื่อมล�ำ้ ของสังคมไทยที่เราพูดๆ กันมาตลอดนี่ ไม่
ต้องหาทีไ่ หนไกลหรอก มาดูทปี่ า่ แหว่งเชียงใหม่นแี่ หละ ชัดเจนดี ประเทศเรา
ปกครองด้วยกฎหมาย บอกว่าเป็นนิตริ ฐั แต่เราก็พบว่า การทีห่ น่วยราชการจะ
บังคับใช้กบั ประชาชนทัว่ ไป กับ หน่วยราชการด้วยกันเอง ก็แตกต่างกันแล้ว ถ้า
ประชาชนหรือเอกชนจะสร้างอาคาร ไม่แจ้งขออนุญาต ไม่ส่งแบบแปลน ลอง

ภาพ: www.cmpublica.com

ในความดูแลของกรมธนารักษ์ก็ให้ด�ำเนินการตาม
อ�ำนาจหน้าทีต่ อ่ ไป รัฐจะรับภาระในการหาพืน้ ทีใ่ หม่
และงบประมาณจัดสร้างใหม่ให้ทางศาล มีการจัดท�ำ
แผนการฟื้นฟู ปลูกป่า และปลูกต้นไม้ การด�ำเนิน
งานให้ประชาชนร่วมหารือและดูแลร่วมได้ โดยให้มี
กรรมการระดับจังหวัดเข้ามาดูแล
ในส่วนของข้อเสนอจากเครือข่ายที่ต้องการ
ให้มีแผนดูแลที่ป่าดอยสุเทพที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงผืน
เดียวกัน จะรับเอาเรื่องนี้มาพิจารณา เช่น การท�ำให้
เป็นเขตอุทยานป่าสมบูรณ์ หรือท�ำอะไรกับสิ่งปลูก
สร้าง โดยการตั้งกรรมการมาด�ำเนินการ เพื่อให้เป็น
ป่าสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ต่อไป เบื้องต้น จะต้อง
ก่อสร้างบ้านพักให้แล้วเสร็จ ให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างส่ง
มอบงานให้แล้วเสร็จ
ด้าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ก็ออกมากล่าวว่า ได้น�ำผลการพูดคุย
ระหว่างตัวแทนชาวบ้านทีค่ ดั ค้านการก่อสร้างอาคาร
ส�ำนักงานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ และบ้านพักตุลาการ
เชิงดอยสุเทพ รวมถึงค�ำชี้แจงของศาลยุติธรรม
เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมระบุว่า
พื้นที่อาคารส�ำนักงาน สามารถตกลงกันได้ แต่ยังมี
ปัญหาพืน้ ทีบ่ า้ นพักทีใ่ ช้งบประมาณรัฐด�ำเนินการ จน
ใกล้เสร็จ หากรื้อทิ้งก็เสียดาย และอาจเสี่ยงถูกผู้รับ
เหมาฟ้องร้องด�ำเนินคดี จึงสัง่ ให้หาแนวทางเปิดพืน้ ที่
ให้ประชาชน เข้าใช้ประโยชน์อื่น เช่น เป็นสถานที่

๑๐๗ : พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑

ภาพ: mgronline.com
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สร้างดูสิ จะถูกค�ำสั่งให้ระงับไว้ก่อน เพื่อให้ท�ำให้
เรียบร้อยก่อน แต่ส�ำหรับโครงการของราชการด้วย
กัน เขาได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุญาต อันนีไ้ ม่เป็นไร
เข้าใจได้...แต่กฎหมายก็กำ� หนดให้หน่วยราชการนัน้
ต้อง ‘แจ้ง’ ว่าจะก่อสร้างอะไรแบบไหน ไปยัง อปท.
ท้องที่ รวมถึงให้สง่ แบบแปลนก่อสร้างให้ อปท. เพือ่
จะได้ดูว่ากระทบกับถนนหนทางและอะไรที่เป็นส่วน
รวมบ้าง ปรากฏว่า จนบัดนี้ ๕ ปีผ่านไป อปท.ท้อง
ที่ยังไม่ได้แปลนและได้รับการแจ้งใดๆ เลย...เห็น
ไหม นี่แหละคือ ความเหลื่อมล�ำ้ เพราะระดับความ
เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย ไม่เท่ากันแล้ว”
บัณรส บอกอีกว่า ตอนที่เรื่องนี้เป็นที่สนใจ
เป็นข่าวพาดหัวใหญ่ ทางโฆษกส�ำนักงานศาลได้
ออกมาบอกว่า คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ จะท�ำ
สิ่งแวดล้อมใหม่ จะปลูกป่าให้กลมกลืน ถูกผิดไม่รู้
หรอก แต่มนั เป็น ‘วาทกรรม’ ทีน่ า่ สนใจมาก ราชการ
บอกว่า คนอยู่ร่วมป่าได้ แต่ภาพที่เห็นก็คือ การไถ
ท�ำลายป่าสมบูรณ์เชิงดอยออกไป ปูทบั ด้วยคอนกรีต
และต้นไม้ประหลาดต่างถิ่น เช่น ต้นลีลาวดี แต่ใน

อีกฟากหนึ่งของประเทศ เราก็พบว่า ระบบราชการ
ก็มีวาทกรรม “คนต้องแยกจากป่า” หากป่าดังกล่าว
นั้น ได้รับนิยามให้เป็นป่าอนุรักษ์ เขตป่าสงวน ป่า
อุทยานฯ ทั้งๆ ที่คนซึ่งถูกไล่จากป่า เขากลมกลืนกับ
ชีวิตในป่ามายาวนาน
“สองเหตุการณ์ และสองวาทกรรมนี้ ท�ำให้
เราสับสนมาก กับค�ำว่า ‘ป่า’ และ ‘การสามารถอยู่
ร่วมป่า’ ที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง”
บัณรส บอกว่า นโยบายการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้และ
ทรัพยากรของเรา มันก็ลักลั่นแบบนี้มานานแล้ว ต่อ
ให้มีวาทกรรมหรือนโยบายอะไรออกมา วันดีคืนดี
ท่านก็ตดั พืน้ ทีป่ า่ อุทยานแห่งชาติเป็นพันไร่ มาลงทุน
หมื่นล้านท�ำไนท์ซาฟารี พืชสวนโลก วันดีคืนดี ท่าน
ก็ประกาศเพิ่มพื้นที่อุทยาน เพิ่มพื้นที่ป่าอย่างจริงจัง
ไปไล่จับทีละ ๕ ไร่ ๑๐ ไร่ เพื่อจะขยายเขตป่าให้
ได้ตามเป้า
แต่รัฐก็พยายามจะบอกว่า กรณีป่าแหว่ง มัน
เป็นที่ราชพัสดุ?! มันคนละอย่างกัน
“กรณีป่าแหว่งนี่ก็เหมือนกัน ...แม้ว่าตามที่
ราชการประกาศว่ามันเป็นที่ราชพัสดุ ไม่ใช่เขตป่า
อนุรักษ์ หรือป่าสงวนอะไร แต่สภาพที่แท้จริงมันก็
คือป่าสมบูรณ์ เป็นทรัพยากรล�้ำค่าต่อส่วนรวม แต่
ท่านก็ไม่สนสภาพข้อเท็จจริงนัน่ ท่านยึดเอาค�ำนิยาม
ที่รัฐชี้ว่าเป็นที่ราชพัสดุเป็นส�ำคัญ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ทั่วไปในแผ่นดิน มาจากการนิยาม และชี้เอาของรัฐ
นี่แหละครับ” โฆษกเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอย
สุเทพ กล่าวทิ้งท้าย

นักกฎหมายศูนย์พิทักษ์และฟื้ นฟู สิทธิชุมชนท้องถิ่น
ชี้ ให้เห็นความย้อนแย้งของกฎหมายและนโยบายรัฐ
ในขณะที่ สุมิตรชัย หัตถสาร ผู้อ�ำนวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟู
สิทธิชุมชนท้องถิ่น ก็ได้เสนอมุมมองความเห็นต่อกรณีความย้อนแย้งนี้ว่า
ถ้าดูตามกฎหมายนั้นแตกต่างกันด้วยสถานะตามกฎหมาย กรณีบ้านพัก
ตุลาการมีสถานะตามกฎหมายเป็นที่ราชพัสดุ ที่ทหารเคยขอใช้แล้วส่งคืน
กระทรวงการคลัง แต่สภาพพืน้ ทีฟ่ น้ื ตัวเป็นป่าตามธรรมชาติ ส่วนกรณีทวง
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คืนผืนป่าด�ำเนินการในพืน้ ทีท่ ปี่ ระกาศเป็นเขตป่าตาม
กฎหมาย แม้จะไม่มีสภาพป่าแล้วเนื่องจากมีชุมชน
ตั้งอยู่ก่อน หรือประชาชนท�ำกินสืบต่อกันมา แต่ไม่
ได้รบั การรับรองสิทธิตามกฎหมาย ทัง้ ทีไ่ ม่มสี ภาพป่า
แล้ว เมื่อรัฐมีนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ ๔๐% จากที่
มีอยู่ ๓๒% ก็เกิดการทวงคืนหรือน�ำที่ท�ำกินของชาว
บ้านไปปลูกป่า อย่างที่ทราบกัน
“ถ้ามองด้วยเหตุผลธรรมดาๆ เมือ่ รัฐประสงค์
จะเพิ่มพื้นที่ป่า ดังนั้น ก็ไม่ควรอนุญาตให้มีการใช้ที่
ของรัฐ (ไม่ว่าประเภทไหน) ที่มีสภาพเป็นป่า (ตาม
ความเป็นจริง) จนท�ำให้ป่าธรรมชาติที่ฟื้นตัวขึ้นมา
เสียหายหรือสูญเสียพืน้ ทีส่ ว่ นนีไ้ ป เพราะมันสวนทาง
นโยบายของรัฐเอง แม้วา่ ตามกฎหมายจะอนุญาตให้
ท�ำได้ก็ตาม และที่มันย้อนแย้งจนเกิดความไม่พอใจ
ก็คือ ศาลตัดสินเอาคนไปติดคุกข้อหาบุกรุกป่าทุก
วัน ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ว่าชาวบ้านทีท่ ำ� มาหากินเลีย้ ง
ตนเองและครอบครัวและอาศัยอยูใ่ นป่ามานาน กลับ
ถูกตีตราว่าเป็นอาชญากรท�ำลายทรัพยากรของชาติ
เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ สมควรลงโทษจ�ำคุก
โดยไม่รอลงอาญา”
เมื่อเราถามว่า กรณีหมู่บ้านป่าแหว่ง ถ้าเขา
ยังดึงดันเข้าไปพักอาศัยอยู่ ประชาชนสามารถเรียก
ร้อง ฟ้องร้องเอาผิด ได้หรือไม่?!
ข้อมูลประกอบ
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สุมิตรชัย กล่าวว่า ในทางกฎหมาย หมู่บ้าน
นี้อยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักงานศาลยุติธรรม
เพราะเป็นผู้ขอใช้พื้นที่ ที่ผ่านมา ยังไม่ชัดเจนว่า
รัฐบาลมีค�ำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือยัง ว่าจะ
ไม่ให้มีการย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ มีแต่คำ� ให้สัมภาษณ์
ของนายกฯ และรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกฯ ถ้ามี
ค�ำสั่งห้ามแล้วยังดึงดันเข้าไปอยู่ ประชาชนก็น่าจะ
เรียกร้องเอาผิดได้
เมื่อเราถามว่า มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล
และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องต่อกรณีนี้ไหม?!
“ไม่ มี ข ้ อ เสนอแนะอะไรในทางกฎหมาย
เพราะเป็นสปิริตของรัฐบาลที่มีต่อประชาชน”
ผู้อ�ำนวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชน
ท้องถิ่น กล่าวสั้นๆ ทิ้งท้าย

ภาพ: www.mountainpeaknews.com

- สัมภาษณ์ “บัณรส บัวคลี่” โฆษกเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ, ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- สัมภาษณ์ “พรสุข เกิดสว่าง” มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน, ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- สัมภาษณ์ “สุมิตรชัย หัตถสาร” ผู้อำ� นวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น, ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- “ปู่คออี้” เตือนสติลูกหลานไม่เบียดเบียนคนอื่น ยันบ้านบางกลอยที่ถูกเผาคือบ้านเกิด แม้ศาลปกครองตัดสินยกฟ้อง เตรียมยื่น
อุทธรณ์สู้ต่อ, ส�ำนักข่าวชายขอบ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
- ค�ำพิพากษา ‘ปู่คออี้’ สะท้อนอ�ำนาจราชการผูกขาดทรัพยากรทวีความรุนแรง, ประชาไท, ๘ กันยายน ๒๕๕๙
- ยุติแล้ว หมู่บ้านป่าแหว่ง เตรียมคืนพื้นที่ให้ธนารักษ์ ฟื้นฟูกลับเป็นป่า ห้ามใครใช้พื้นที่, The Standard, ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
- พฤ โอ่โดเชา, เวทีเสวนาโต๊ะกลม น�ำเสนอกรณีปัญหาการมีส่วนร่วมและการละเมิดสิทธิชุมชน “การมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชน
ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
- “บ้านศาลในป่าแหว่ง” บทสะท้อนความย้อนแย้งนโยบายทวงคืนผืนป่า คสช. บีบีซีไทย, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
- บทสรุป “หมู่บ้านป่าแหว่ง” ลุยสร้างต่อแต่ศาลห้ามอยู่, พีพีทีวี, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
- จัดระเบียบ “ดอยหลวงเชียงดาว” หลังโฮมสเตย์-รีสอร์ท รุกที่ป่าเพิ่มหวั่นซ�้ำรอยภูทับเบิก, มติชน, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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เรื่อง สื่อโซเชียล :
ปีศาจ หรือ ศาสดา ในโลกยุค ดิจิทัล?
กับ บาทหลวงวิชัย โภคทวี S.J.

าทหลวงวิชัย โภคทวี พระสงฆ์
คณะเยสุอิต ในอดีตท่านเป็นจิตตาธิการของ ยส. หรือ คณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ
ชื่อในขณะนั้นของแผนกยุติธรรมและ
สันติ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการ
พัฒนาสังคม และท่านยังมีตำ� แหน่งเป็น
จิตตาธิการของคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (คชพ.) หรือแผนก
กลุ่มชาติพันธุ์ องค์กรที่ถือก�ำเนิดจาก ยส. เช่นกัน
คุณพ่อวิชัย ได้ก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรม ชื่อ
“สวนสันติวนา” อยูท่ แี่ ขวงสีกนั เขตดอนเมือง สวน
สันติวนาเป็นอาศรมในแบบของเยสุอิต เป็นสถานที่
ภาวนาที่เรียบง่ายและใกล้ชิดธรรมชาติ ที่เกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างคณะอุรส์ ลุ นิ และคณะเยสุอติ ใน
ประเทศไทย เปิดรับคนที่มาท�ำกิจกรรม ค่าย และ
การอบรมทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นกลุ่ม และช่วยน�ำการ
เข้าเงียบส่วนบุคคล การเสวนา การร�ำพึง
ปัจจุบัน คุณพ่อวิชัยในวัย ๖๙ ปี ท่านพ�ำนัก
อยู่ที่บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถิ่นเก่าอัน

คุ้นเคยของท่าน เนื่องจากท่านเคย
ท�ำงานอภิบาลนิสิตนักศึกษาคาทอลิก
ของศู น ย์ ประสานงานนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
คาทอลิ ก แห่ ง ประเทศไทย จุ ด รวม
ตั ว ของนั ก ศึ ก ษาจากหลายสถาบั น
ที่ ม าร่ ว มกั น ท� ำ กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม
โดยเฉพาะการไปออกค่ายอาสาสร้าง
สาธารณประโยชน์ให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาสใน
สังคมตามถิ่นทุรกันดาร อย่างต่อเนื่อง
กันมาหลายต่อหลายรุ่นนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้
เรามีโอกาสได้แวะไปเยี่ยมเยียนคุณพ่อวิชัย
ซึ่งมาพักฟื้นสุขภาพอยู่ที่นี่ ได้ทราบว่าตอนนี้ท่าน
มี ค วามสนใจเรื่ อ งของการไตร่ ต รองด้ า นมิ ติ จิ ต
วิญญาณ และมีงานแปลเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงขอนัด
หมายท่านเพื่อน�ำเรื่องราวเหล่านี้ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่าน โดยจะทยอยน�ำลงในวารสาร “ผู้ไถ่” ฉบับ
นี้และฉบับต่อไปด้วย
ส�ำหรับฉบับนีจ้ ะเป็นการไตร่ตรองในประเด็น
เกี่ยวกับโลกโซเชียลในมุมมองของศาสนา

ปี ศาจ และพิษของบาป: ความโลภ ความหลง
มีภาษิตอินเดีย ถามว่า “จะท�ำอย่างไรให้น�้ำ เดียวกัน และนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราคริสตชนบอกว่า
หยดหนึ่งไม่ระเหยหายไป” เขาก็บอกว่า “ก็หยดลง เป้าหมายของเราคือ การไปถึงพระเจ้า ก็คอื หยดน�ำ้
ไปในมหาสมุทรสิ” น�้ำกับมหาสมุทรก็กลายเป็นเนื้อ ต้องพยายามลงไปรวมกับมหาสมุทร เพราะพระเจ้า

ภาพ: ureka360.com

คือ มหาสมุทร การเดินทางของชีวิต ปีศาจมันก็มัก
จะดึงเราไปทางซ้าย ดึงไปทางขวา อันนั้นดีกว่า อัน
นีด้ กี ว่า แล้วบ่อยครัง้ เราไม่ตระหนัก ไม่เห็นถึงความ
ชั่วร้ายของมัน เวลาเรามองปีศาจ ไม่ใช่มันแค่ยั่วให้
เราท�ำดีไม่ดีเท่านั้น มันท�ำให้เราหลง
มีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปเดินป่า ช่วงนั้นเราเดิน
ธรรมยาตราไปที่บ้านแม่แฮใต้ เป็นหมู่บ้านที่ ‘พะเลอป่า’ ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านคนแรกๆ ของปกาเกอะญอที่มีชื่อเสียง เขาเรียนหนังสือเอง และเขา
เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อ “ข้า ปกาเกอะญอ”
เล่าถึงวิถีชีวิตของเขาได้ลึกซึ้งมาก เราก็ตั้งค�ำถาม
ขึ้ นมาว่ า “ท�ำ ไมเดี๋ยวนี้คนหนุ่ม สาวถึงไม่อยู่ใน
หมู่บ้านแล้ว” พะเลอป่าเงียบไปสักพัก แล้วพูดออก
มาประโยคหนึ่งว่า “ก็เขาเลือกกินแต่ของที่อร่อย”
ผมเอามาคิด ๓ วัน อ๋อ! กินของอร่อย ขี่
จักรยานกับขี่มอเตอร์ไซค์ อย่างไหนอร่อยกว่ากัน
ขี่มอเตอร์ไซค์กับขับรถปิ๊กอัพ อันไหนอร่อยกว่ากัน
มันมีเยอะมากที่จะดึงดูดเรา นี่ก็เลยมองว่า จริงๆ
เรายังไม่รู้ทันปีศาจ อีกอย่างปีศาจมันใส่พิษลงไป
ในตัวเรา อันนี้อยู่ในพระคัมภีร์ ตอนที่พระเป็นเจ้า
สร้างมนุษย์ขึ้นมา แล้วปลูกต้นไม้ไว้กลางสวนอีเดน
พระเป็นเจ้าบอกว่า “สวนนี้เป็นของเจ้า ให้เจ้าตั้ง
ชื่อสัตว์ทุกตัว ผลไม้ต้นอื่นกินได้หมด ยกเว้นต้น
ที่อยู่กลางสวน” มนุษย์ก็ไม่คิดอะไรมาก อยู่ไปก็มี
ความสุขดี จนในที่สุดงูก็มาบอกเอวาว่า “จริงไหมที่
พระเจ้าห้ามกินผลไม้ทงั้ หมดเลยในสวนนี”้ เห็นความ
เจ้าเล่ห์ของงูไหม พูดในเชิงว่า พระเจ้างกนะ เอวาก็
ตอบว่า “ไม่หรอก มีต้นกลางสวนต้นเดียวที่พระเจ้า
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บอกว่าอย่ากินหรืออย่าแตะต้องมันเลย” อันนีก้ เ็ ว่อร์
เหมือนกัน เพราะพระเจ้าไม่ได้ห้ามไม่ให้แตะต้อง งู
ก็เห็นว่า มนุษย์กม็ อี ะไรเปรีย้ วๆ อยูใ่ นใจกับพระเจ้า
เหมือนกัน จึงบอกเอวาว่า “ไม่เป็นไรหรอก คุณกิน
แล้ว คุณจะฉลาดเหมือนพระเจ้า”
นี่คือจุดอ่อนของมนุษย์ มนุษย์อยากเป็น
พระเจ้า นักธุรกิจที่มีเงินมหาศาลมีหมดทุกอย่าง
แล้ว เครื่องบินส่วนตัวก็มีแล้ว เรือยอร์ชก็มีแล้ว
ต้องการอะไรอีก ต้องการอ�ำนาจ ถ้ามีอ�ำนาจแล้ว
ฉันสามารถเพิม่ ทรัพย์สนิ ได้อกี เยอะเลย เอานโยบาย
ที่มันสอดคล้องกับทรัพยากรที่เรามี เสร็จแล้วพอมี
เงินมีอ�ำนาจก็คิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้า แล้วเมื่อไรที่
คิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้า ก็พังเท่านั้น เพราะมนุษย์
ไม่ใช่พระเจ้า
ที่ผมบอกว่าเรามีพิษก็คือ คริสตชนบอกว่า
เมือ่ เรากินเข้าไป เราถูกพระเจ้าลงโทษ แต่เดีย๋ วนีผ้ ม
มองใหม่แล้ว ผมไม่ได้มองว่าถูกพระเจ้าลงโทษ ผม
มองว่า มนุษย์ถูกพิษ ที่พระเจ้าห้ามกินไม่ใช่เพราะ
ต้องการให้มนุษย์เชื่อฟังพระเจ้า แต่ผมตีความของ
ผมเองว่า พระเจ้าบอกว่า “อย่ากินนะเพราะมันมีพษิ ”
มนุษย์ไปกินพิษเข้าก็อยู่ในสวนไม่ได้ ต้องออกไปใช้
ชีวิตที่ตรากตร�ำต่างๆ แล้วก็บอกว่าพระเจ้าลงโทษ
ไม่ใช่ แล้วพิษนั้นก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน พิษที่เรา
อยากจะเป็นใหญ่ พิษที่เราโลภ
เพราะฉะนั้น ในแง่ของสังคมปัจจุบัน สาเหตุ
ของความเสื่อมทั้งหมดอยู่ที่บาป แล้วเราไม่ค่อยได้
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คิดถึงบาปในแง่นี้ เราคิดถึงบาปในแง่ ฉันท�ำถูกท�ำ
ผิด แต่ไม่ได้คิดว่าการที่ภูเขาน�้ำแข็งก�ำลังละลายมา
จากพิษของมนุษย์ การที่ปลาวาฬกินถุงพลาสติกจน
ตาย มาจากพิษของมนุษย์ ความมักง่ายของมนุษย์
แต่มนุษย์ก็ไม่รู้เรื่องเพราะโดนครอบง�ำ ผมจึงคิดว่า
ถ้าเราจะต่อสู้ เราต้องมองให้ออกในหลายๆ ประเด็น
มหาตมะ คานธี พูดไว้ว่า “ทรัพยากรของ
มนุษย์เพียงพอส�ำหรับทุกคน แต่ไม่พอส�ำหรับคน
โลภคนเดียว” เพราะฉะนั้น ถ้ามนุษย์เราปล่อยให้
พิษของบาปมันขึ้นมา แล้วเราก็ตามพิษของบาปนั้น
ไป มันเป็นพิษของการท�ำลาย มันท�ำลายตัวเองและ
ท�ำลายคนอืน่ แล้วยังท�ำลายธรรมชาติ
นีเ่ ห็นชัด ผมถึงรักในหลวงรัชกาลที่ ๙
มาก เพราะท่านบอกว่า ให้พอเพียง
ถ้าเราพอใจกับที่เราเป็นอยู่ พอเพียง
ไม่ได้หมายถึง อดอยากปากแห้ง พระ
เป็นเจ้าไม่เคยต้องการให้เราอดอยาก
ปากแห้งนะ พระเป็นเจ้าให้อาหาร
และอร่อยด้วย และพระองค์ก็ให้ของ
หวาน และดอกไม้ประดับโต๊ะ เพราะฉะนัน้ ค�ำว่า ‘พอ
เพียง’ คือ พอใจในสิง่ ทีเ่ ป็นอยู่ มีความสุขกับมัน สุข
กับความเรียบง่าย ถ้าเรารู้จักพอ
และนี่ เ ป็ น เรื่ อ งของจิ ต วิ ญ ญาณ ถ้ า จิ ต
วิญญาณเรามีพลังและรู้สึก เราจะมีความสุข เรามี
แค่นเี้ ราก็มคี วามสุข มีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ
บ่อยครั้งที่เราไม่ค่อยได้หาประสบการณ์นี้ สมัยผม

เป็นนักศึกษาผมออกค่ายทุกปี แล้วค่ายสมัยนั้น
ล�ำเค็ญกว่านี้เยอะ ไม่มีหมู่บ้านไหนที่มีไฟฟ้า แล้ว
ทางไปเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดง พอไปถึงหัวแดงหมด
ครัง้ หนึง่ เราไปท�ำโรงเรียนกัน แล้วทีน่ นั่ มีเด็ก
๓ คน เขาชอบมาตอแยกับผม เด็กพวกนี้เขาสังเกต
เท้าผม เวลาผมเดินเท้าเปียกๆ นิว้ เท้าผมจะเห็นรอย
สี่นิ้ว แต่ไม่เห็นรอยที่ห้า เด็กสามคนนี้ก็ชอบกดเท้า
ผมลงไป แล้วบอกให้เพื่อนๆ ดู แล้วก็หัวเราะกัน
ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไร อยากเล่นก็เล่นไป มีอยู่
วันหนึง่ งานใกล้เสร็จแล้ว เราก็พกั ผ่อนกันตอนเย็นๆ
ผมก็นั่งอยู่ตรงบันได เด็กก็ลอดใต้บันไดมาแล้วก็กด
นิว้ เท้าผมลงไป นิว้ เท้าผมก็กระดกขึน้
มา เด็กก็กระโดดโลดเต้นสนุกมาก
เชื่อไหม ตอนนั้นผมมองเด็ก
๓ คนนี้ เหมือนผมก�ำลังดูเทวดาตัว
น้อยๆ ก�ำลังเริงระบ�ำอย่างมีความสุข
มาก ผมเองสะดุง้ เลย โอ! เราท�ำให้เขา
มีความสุขขนาดนี้เชียวหรือ ผมก็นึก
ในใจว่า เราไม่ต้องการอะไรมากไป
กว่านี้แล้ว ชีวิตนี้ การท�ำให้คนอื่นมีความสุข
นี่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณ ซึ่งเรามักไม่ค่อย
ได้ คิ ด เพราะเรามั ก คิ ด ว่ า ความสุ ขของเรามั น ถู ก
ก�ำหนดโดยอย่างนั้นอย่างนี้ แต่จริงๆ ชีวิตเรามันมี
อีกมิติหนึ่ง ซึ่งถ้าเราเข้าถึงแล้ว จะท�ำให้เราเห็นถึง
คุณค่าของชีวิตเรา และเมื่อเราเห็นคุณค่าแล้ว เรา
จะไม่ต้องการอะไรอีก
ภาพ: www.saratmd.com
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สื่อโซเชี ยล: ปี ศาจ หรือ ศาสดา ในโลกยุ คดิจิทัล?
เวลาผมใช้คำ� ‘ปีศาจ’ มันเป็นค�ำทีค่ นปัจจุบนั มองคล้ายๆ กัน เราไม่เห็นปีศาจ แต่เราเห็นฤทธายอมรับยาก หรือพอพูดไปแล้วเขาก็มองออกมาเป็น นุภาพของมันอยู่ทั่วๆ ไป
นามธรรมหรืออะไรที่เขาจับต้องไม่ได้ แต่ในภาษา
โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังของ
ของนักบุญเปาโล สาวกคนหนึ่งของพระเยซูเจ้า ปีศาจที่มาล่อลวงเรา มันเป็นยาเสพติด และอีก
นักบุญเปาโลบอกว่า มนุษย์เราไม่เห็นพระเจ้าหรอก อย่างหนึง่ มันล่อลวงเรา มีเด็กตัง้ เท่าไรไปเจอกันแล้ว
แต่เราเห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าอยู่ทั่วไป และเรา โดนท�ำร้ายจากโซเชียลมีเดีย เราต้องรู้จักวิเคราะห์
ไม่มีวันปฏิเสธเลยว่า ไม่มีพระเจ้า ส�ำหรับผม ผมก็ ให้ลึกซึ้ง และเราต้องสามารถเป็นอิสระ ผมมองว่า
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ปีศาจมันฉลาดมาก เขาบอกว่า “Devil is the
king of half truth ปีศาจเป็นราชาของความจริงแค่
ครึ่งเดียว” ผมมีเพื่อนเป็นนักโฆษณาหลายคน พอ

ภาพ: www.marketingoops.com
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เราใช้มันเพื่อความสะดวกของเรา แต่เราก็ต้องรู้จัก
พอเพียง ผมตามโฆษณามาเยอะและผมคิดไม่ถึงว่า
มันครอบง�ำเราถึงขนาดนี้ มันลงไปถึงจิตส�ำนึก มัน
ลงไปถึงคุณค่าของธรรมะ มันไปท�ำลายคุณค่าของ
ธรรมะ มันไปแทนคุณค่าของธรรมะ ส�ำหรับผมมัน
อันตรายมาก เรื่องเสพติดก็อีกอย่างหนึ่ง เราไปติด
อยู่กับอะไรที่มันเสมือนจริง

๑๐๗ : พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑

ถึงวัยเกษียณ เลิกท�ำงานโฆษณากันหมด ผมถาม
“ท�ำไมถึงเลิกล่ะ เงินไม่ดีเหรอ” เขาบอก “เงินดี”
“แล้วออกท�ำไม” เขาบอก “เบื่อที่จะหลอกคน”
ส�ำหรับผม โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือที่ทุกคนใช้และทุก
คนปล่อยให้มันครอบง�ำเรา ซึ่งอันนี้อันตราย มัน
อันตรายโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันอันตราย มีคนเคย
ทดลอง โดยให้กบอยู่ในน�้ำ แล้วค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิ
ตอนแรกกบอยู่ในน�้ำก็ยังสบาย พอเพิ่มอุณหภูมิไป
จนถึงจุดที่กบอยู่ไม่ไหวแล้ว แต่ไม่มีแรงกระโดด ใน
ที่สุดก็กลายเป็นกบต้ม แต่เวลาที่ใส่นำ�้ ร้อนลงไปเลย
กบทนไม่ไหว มันก็กระโดดหนีเลย โซเชียลมีเดียมัน
ท�ำให้เรากลายเป็นกบต้ม

ภาพ: www.theatlantic.com

ยุ คที่คนไม่มีเวลาที่จะเบื่อ
ไม่มีเวลาที่จะเบื่อ ไม่มีเวลาที่จะเงียบ ไม่มี
เวลาที่จะเผชิญกับตัวเอง เราไม่กล้าเผชิญกับตัวเอง
ตัวเราเองน่าหวาดกลัวนะ เพราะบางทีมันมีความ
หลังอะไรที่เจ็บปวด เรามีปมด้อย แต่ถ้าไม่เผชิญ
กับมัน เราจะรู้ได้อย่างไร เพราะเราไม่มีเวลาที่จะ
คอนเนค (Connect) กับตัวเราเอง (Self) เราไปเชื่อม
ต่อกับอินเทอร์เน็ต กับคนทั้งโลก เรื่องอะไรก็ไม่รู้
และไม่เป็นแก่นสาร คือคนเราจะมีคุณค่าที่แท้จริง ของปลอม พระเยซูเจ้าบอกว่า พระองค์ทรงเป็น
กับคุณค่าของปลอมตลอด ปีศาจมันเป็นเจ้าของ ความจริง และชีวิตเป็นหนทางความจริงและชีวิต

ทางคาทอลิก คนที่จิตวุ ่นไม่มีสมาธิเพราะติดมือถือ ติดโลกโซเชี ยล
เขามีวิธีการดีท็อกซ์ อย่างไร
เขาก็ใช้การเข้าเงียบไปไตร่ตรองถึงเรือ่ งจิตใจ มันต้องมีประเด็น ถ้าเราไตร่ตรองทั่วๆ ไปว่า เรา
จิตวิญญาณ โป๊ปฟรังซิสเขียนสมณสาสน์ Laudato Si’ ท�ำอะไรดีไม่ดี ถูกไม่ถูก มันก็ได้อยู่แค่นั้น เหมือน
คือ การสรรเสริญพระเจ้า พระองค์อธิบายถึงความ กับชีวิตประจ�ำวันเรา แต่ถ้าเราเริ่มไตร่ตรองว่า ไอ้
สัมพันธ์ระหว่างเรากับสิง่ แวดล้อมว่าเป็นอย่างไร เรา ปีศาจที่อยู่ในโลกมันเป็นอย่างไร เครื่องมือที่มันใช้
ได้ทำ� ลายไปอย่างไร ปัญหาก็คอื จุดทีเ่ ราจะไตร่ตรอง มีอะไรบ้าง อันนี้ในพระคัมภีร์ของชาวคริสต์บอก
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ว่า พระเป็นเจ้าบอกให้เราฉลาดเหมือนงู งูเป็นสัตว์
ที่ฉลาด เจ้าเล่ห์ที่สุด ไม่ใช่ให้เราเจ้าเล่ห์นะ แต่ให้
เรารู้ทัน
เพราะฉะนั้น เวลาที่เราจะพิจารณาเรื่องนี้
เราต้องให้เวลากับตัวเอง อยู่เงียบๆ และอาจต้อง
มีคนไกด์คอยแนะน�ำให้เราดู
ประเด็นนั้นประเด็นนี้ว่า คุณ
เห็นไหมว่าปีศาจมันมีพลังแค่
ไหน มีพลังกับคุณอย่างไร เรา
ต้องรู้จักวิเคราะห์ ผมว่านี่เป็น
เครื่องมือ นักบุญอิกญาซีโอผู้
ที่ตั้งคณะเยสุอิตเรียกว่า “เป็น
แบบฝึกหัดจิต” คือให้จิตเรา
มีพลัง และให้จิตเราแยกแยะ
ผิดชอบชั่วดี และเลือก ตัว
เลือกนี้ส�ำคัญเพราะเราก็ติด
อยู่กับของอร่อย บางทีเราต้องเลือกกินของไม่อร่อย
แต่ท�ำให้สุขภาพดี แต่เรามักเลือกกินของอร่อยที่ไม่
ท�ำให้สุขภาพดี
นักบุญอิกญาซีโอพูดถึงขนาดที่ว่า ถ้าเราลืม
ท�ำวัตร ไม่เป็นไร ท�ำวัตรเหมือนเป็นการไตร่ตรอง
ชีวิต เช้าเย็น เราได้ทำ� ผิดอะไรบ้าง เราได้ทำ� ดีอะไร
บ้าง ถ้าเราลืมท�ำมิสซาไม่เป็นไร มิสซาคือการภาวนา
ประจ�ำวันที่ส�ำคัญที่สุด แต่ท่านบอกว่า “อย่าลืม
ไตร่ตรองชีวิตวันละสองครั้ง ตอนเที่ยงกับเย็น” ท่าน
บอกว่า “ปีศาจสามารถเข้ามาได้เสมอ” เราอาจจะ
หลงไปไกล เช่น ตอนแรกท�ำงานเพื่อคนอื่น พอได้
รับรางวัลเยอะแยะ เราก็มองว่าเราน่าจะได้อะไร
ตอบแทนมากขึ้น เพราะฉะนั้น ก็ต้องใช้วิธีนี้ในการ
พิจารณาไตร่ตรองให้รู้ถึงดีชั่ว รู้ถึงเล่ห์กลของปีศาจ
ในเวลาเดียวกัน นักบุญอิกญาซีโอบอกว่า
เวลาเราภาวนา อย่างเราตั้งใจภาวนา ๑ ชั่วโมง แต่
ในเวลานัน้ ผมเบือ่ มาก ก็มคี วามคิดว่า ไปเดินสวดลูก
ประค�ำดีกว่า สวดเหมือนกันแต่คนละรูปแบบ นักบุญ
ท่านเตือนว่า “แบบนีไ้ ม่ถกู คุณตัง้ ใจภาวนา ๑ ชัว่ โมง

คุณสัญญากับพระแล้ว แต่ทำ� ไมคุณออก” พูดง่ายๆ
ว่า ให้เราพิจารณาสิ่งที่ดี และสิ่งที่ดีน้อยกว่า เรา
อยากตั้งสติ แต่ก็มีโซเชียลมีเดีย เดี๋ยวต้องตอบโน่น
นี่นั่น แล้วก็ยาวไป เพราะฉะนั้น ก็ต้องพิจารณาสิ่ง
ที่ดีและดีน้อยกว่า ดีไม่จริงมันก็อันตราย มันหลอก
ตัวเองได้
ส�ำหรับผม เราไตร่ตรองเพือ่ เราจะได้รเู้ ท่าทัน
การท�ำงาน เราเรียกว่าบาปก็ได้ จิตไม่ดีก็ได้ ปีศาจ
มันอาจจะเป็นอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัว แต่ถ้าเราใช้
ค�ำว่า รูเ้ ท่าทันบาป เพราะถ้าเรามองบาปเป็นแค่อะไร
ทีเ่ ราท�ำในแต่ละวัน นีค่ อื ผลของมัน แต่เป็นผลเล็กๆ
เท่านั้นเอง แต่การรู้เท่าทันบาป ก็คือเรารู้ว่าบาปมัน
ท�ำลายโลกเรา บาปท�ำให้มนุษย์ไปสู่ความหายนะ
เรารู้สึกถึงขนาดนั้นไหม อันนี้ส�ำคัญมาก เราไม่ค่อย
รู้สึกหรอก วันหนึ่งถ้าเราเดินไปตามทางที่มันน�ำเรา
ไป แล้วก็พลาดเป้าไปเรื่อยๆ คุณจะไปไหน ตาย
เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องพิจารณาให้ดี
ทางที่คุณก�ำลังจะไป
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท่านเสนอทางซึ่งทุก
ศาสนาเสนอทางเดียวกัน คือ ความพอเพียง ความ
พอเพียง คือการที่คุณมีความสุขในสิ่งที่คุณมีอยู่
และถ้าคุณมีความสุขเท่านั้นคุณพอแล้ว ถ้าหากเรา
ไตร่ตรองกันแบบนี้ มันมีพลังบวก ทางคริสต์เรียก
ว่า พระจิตเจ้าดลใจ ให้กลับใจ มีในประวัติศาสตร์
ของศาสนาเรา ที่ถูกดลใจแล้วกลับใจ เราต้องเชื่อม
โยงกับพระเป็นเจ้าให้ได้ การเชื่อมโยงกับพระเจ้าก็
คือ การอยู่เงียบๆ เผชิญกับตัวเอง ยอมรับสภาพที่
ตัวเองอยู่ นี่เราพูดถึงระดับจิตวิญญาณ ผมอยากให้
เรามองจิตวิญญาณในระดับทีว่ า่ มันเป็นการฝึกปฏิบตั ิ
ถามผมว่าท�ำอย่างไร พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเอง
ขึ้นมา ท�ำได้ เรามีศกั ยภาพ พระเจ้าอยู่กับเราตลอด
ทางพุทธก็บอก เราเป็นพุทธะอยู่กับตัว เพียงแต่เรา
ไม่ได้ใช้ เพราะเรามัวแต่ไปวุ่นวายกับเรื่องนี้เรื่องนั้น
โดยลืมศักยภาพตัวเองที่มี
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โดย อัจฉรา สมแสงสรวง

บทไตร่ตรอง พระสันตะปาปาฟรังซิ ส
เรื่อง

เ

ช้าวันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ค.ศ.
๒๐๑๓ พระคาร์ดินัลท่านหนึ่ง
ได้แสดงความคิดเห็นต่อทีป่ ระชุม
สมัชชาบรรดาพระคาร์ดินัล ที่
Vatican Synod Hall ถึงพันธกิจ
ของพระศาสนจั ก รในอนาคต
ว่า พระศาสนจักรคาทอลิกต้อง
ออกจากฐานที่มั่นตนเอง ไปสู่
เขตแดนชายขอบ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะ
ในเชิงภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่เป็น
ชายขอบในบริบทของความเป็น
มนุษย์ นัน่ คือกลุม่ คนทีย่ งั มีความ
ทุกข์จากความบาป ผู้ที่มีความ
เจ็บปวดขมขื่น ผู้ที่ไม่ได้รับความ
ยุติธรรม ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ที่ไม่มี
ศาสนา ผู้ขัดสน
...หากพระศาสนจักรไม่
เดินออกจากฐานที่มั่น ไปช่วย

สื่อในสังคมดิจิทัล
เหลือ และร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่
น้องผู้ทุกข์ยาก พระศาสนจักรก็
กลายเป็นพระศาสนจักรที่คิดถึง
แต่ตนเอง และฝ่อตายไปในที่สุด
สถาบันหรือองค์กรของศาสนจักร
หลายแห่ง มีปีศาจแห่งการหลง
ทะนงตนเองฝั ง รากลึ ก อยู ่ ใน
หนังสือวิวรณ์ (พระคัมภีร์เล่ม
สุดท้ายในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่) พระเยซูเจ้าตรัสว่า
เราก�ำลังยืนเคาะประตูอยู่ แม้โดย
หลักฐาน เป็นการเคาะประตูจาก
ด้านนอก เพือ่ จะเข้าไปข้างใน แต่
ข้าพเจ้าคิดว่าบ่อยครั้งที่พระเยซู
เจ้า เคาะประตูจากข้างใน เพื่อ
ว่า เราจะได้เปิดประตูหัวใจของ
เราและให้ พ ระองค์ ไ ด้ อ อกมา
พระศาสนจักรที่ห่วงแต่ตนเอง

เป็นพระศาสนจักรที่ขังพระเยซู
เจ้าไว้ข้างในตนเอง ไม่ปล่อยให้
พระองค์ออกไปข้างนอก เป็นพระ
ศาสนจักรทีห่ ลงว่าตนเองเป็นแสง
สว่าง และเปิดโอกาสให้ซาตาน
ที่ มี จิ ต ฝั ก ใฝ่ ท างโลกมี อิ ท ธิ พ ล
เหนือตนเอง...เป็นพระศาสนจักร
ที่อาศัยอยู่ภายในตนเอง ของ
ตนเอง และเพื่อตนเอง ซึ่งตรง
ข้ามกับพระศาสนจักรที่ประกาศ
ข่าวดี ซึ่งออกจากตนเองไปสู่ผู้
อื่น …
...พระสั น ตะปาปาองค์
ใหม่ ควรเป็นบุรุษที่ด�ำเนินชีวิต
ด้วยการไตร่ตรองพิจารณาและ
เลื่อมใสศรัทธาในองค์พระเยซู
เจ้า และน�ำพาพระศาสนจักรออก
ไปสู่ผู้ที่อยู่ชายขอบ ช่วยให้พระ
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ศาสนจักรเป็นมารดาที่มีชีวิตชีวา
ด�ำรงชีวิตด้วยความอ่อนหวาน
และน�ำความปิติสุขมาสู่ผู้เดือด
ร้อน...
และแล้ ว เช้ า วั น ที่ ๑๓
มีนาคม ๒๐๑๓ พระคาร์ดินัล
ท่านนั้น ก็ได้รับเลือกตั้งเป็นพระ
สันตะปาปาฟรังซิส และความคิด
ของพระองค์นั้นสรุปได้ว่า พระ
ศาสนจักรคาทอลิกมีพันธกิจใน
การประกาศข่าวดี ต้องออกจาก
ตนเอง ไปพบปะ ไปรู้จัก เข้าใจ
ความจริ ง ของชี วิ ต ผู ้ ค นตามที่
ต่างๆ โดยเฉพาะผู้คนที่ด�ำรง
ชีวติ อยูต่ ามชายขอบ ผูเ้ ดือดร้อน
ไม่มีใครสนใจ และนับจากนั้น
พระองค์ก็มีวาทะที่สั่นสะเทือน
และท้าทายศาสนจักรคาทอลิก
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ พระ
ศาสนจักร ต้องเป็นโรงพยาบาล
สนาม มิใช่เป็นพิพิธภัณฑ์ ... เรา
จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ ก ลิ่ น ของฝู ง แกะ
...พ่อต้องการพระศาสนจักรที่
เต็มไปด้วยรอยฟกช�้ำ บาดเจ็บ
สกปรกมอมแมม เพราะออก

ไปช่วยเหลือผู้คนตามท้องถนน
มากกว่าพระศาสนจักรที่อ่อนแอ
บอบบาง จากการทีข่ งั ตัวเองหรือ
แขวนตัวเองไว้กับพื้นที่ปลอดภัย
ของตนเองเท่านั้น...
ในปี ๒๐๑๕ สมณสาสน์
Laudato Si' ภาษาลาติน แปลว่า
ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
ซึ่ ง เน้ น เรื่ อ งการดู แ ลรั ก ษาโลก
ซึ่งเป็นบ้านส่วนรวมของทุกคน
พระสันตะปาปาฟรังซิส ย�้ำชัดว่า
ทุกๆ สรรพสิ่งนั้นสัมพันธ์กัน แต่
สังคมดิจิทัลทุกวันนี้ เราแต่ละ
คนไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับ
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เรามีชีวิตอยู่
ในลูกโป่ง (ความเพ้อฝัน ความ
จอมปลอม) ที่เราสร้างขึ้นมาปก
ป้องเราจากการรู้จัก สัมพันธ์กับ
คนอื่นๆ และไม่มีโอกาสได้เรียน
รู้ถึงความเจ็บปวด ความกลัว
หรือความปีติยินดีของพวกเขา
รวมไปถึงความซับซ้อนโชกโชน
ของชีวิตที่บางคนมีประสบการณ์
พระสันตะปาปา เสนอทางเลือก
เดียวต่อเรื่องนี้ คื อ การเสวนา
(การพูดคุยเพือ่ เข้าใจถึงความเป็น
จริงแห่งชีวติ ทีเ่ พือ่ นมนุษย์ประสบ
อย่างแท้จริง) ซึ่งไม่เฉพาะการ
เสวนาระหว่างมนุษย์ด้วยกัน แต่
เป็นการเสวนากับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
อีกด้วย และต้องตระหนักว่า ทั้ง
มนุษย์และทุกสรรพสิ่งในเอกภพ
นี้ สัมพันธ์กัน และต้องพึ่งพากัน
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หากมนุษย์ไม่เปิดตนเองออกไป
สู่ผู้อื่น และดูแลรักษาธรรมชาติ
สรรพสิ่ง เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
จะถู ก ความก้ า วหน้ า ทางด้ า น
เทคโนโลยี หวนกลับมาท�ำลาย
มนุ ษ ย์ แ ละธรรมชาติ เ ข้ า สั ก วั น
หนึ่ง

อีกครั้งว่า การสื่อสาร มีบทบาท
ส�ำคัญต่อการสร้างสายสัมพันธ์
ช่วยให้มีการเผชิญหน้าพบปะพูด
คุยและหลอมรวมของผูค้ น คงจะ
เป็นความงดงามไม่นอ้ ย หากผูค้ น
เจรจาและปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยความ
ห่วงใย เพื่อมิให้เกิดการเข้าใจ
ผิด และรักษาบาดแผลแห่งความ
ทรงจ�ำ ค�ำพูดทีส่ อื่ สารออกมานัน้
เชือ่ มความสัมพันธ์ภายในสมาชิก
ในครอบครัว และในสังคม ทั้งใน
สังคมวัตถุนิยมและสังคมดิจิทัล
ค�ำพูดและการกระท�ำต่างๆ ควร
เป็นตัวช่วยให้เราพ้นจากวงจร
ของการต�ำหนิประณามและความ
อาฆาตพยาบาท ทีเ่ ป็นหลุมพราง
ของความเกลี ย ดชั ง และการ
ตอบโต้ด้วยความรุนแรง
และเมือ่ วันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๐๑๘ นี้ เ อง โอกาสร� ำ ลึ ก ถึ ง
นักบุญโยเซฟ บิดาอุปถัมภ์ของ
พระเยซู และองค์อุปถัมภ์ของ
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ผู ้ ใ ช้ แ รงงาน พระสั น ตะปาปา
ฟรังซิส ได้ให้ข้อคิดแก่ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของหนังสือพิมพ์
คาทอลิก Avvenire ว่า บุคลิกของ
นักบุญโยเซฟ เป็นเครื่องเตือน
ใจผู้ที่ท�ำหน้าที่สื่อสาร ถึงความ
มีขันติ อดทน สงบเงียบ ไม่รีบ
ร้อน ความเร็วของข้อมูลข่าวสาร
ทุกวันนี้ ล�้ำหน้าเกินกว่าขีดความ
สามารถในการไตร่ตรองของผูค้ น
หนังสือพิมพ์คาทอลิกไม่เพียงแค่
ท�ำหน้าที่รายงานข่าวเพื่อสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้อ่าน หรือ
เพือ่ ได้จำ� นวนลูกค้าเพิม่ ขึน้ เท่านัน้
แต่ตอ้ งเป็นสือ่ ให้ความรู้ ทีช่ ว่ ยให้
ผูอ้ า่ นได้คดิ และตัดสินด้วยตนเอง
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ตัวช่ วยเหลือและอุ ปสรรค
ในสารวันสือ่ มวลชนสากล
ปี ๒๐๑๕ พระสันตะปาปาฟรังซิส
เตือนทุกคนถึงสื่อสมัยใหม่ โดย
เฉพาะเยาวชนคนหนุ่มสาว ว่า
“สื่อสมัยใหม่ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญ
ของชีวติ ไปแล้วนัน้ เป็นทัง้ ตัวช่วย
เหลือและอุปสรรคในการสื่อสาร
ของสมาชิ ก ภายในครอบครั ว
และระหว่างครอบครัว สื่ออาจ
เป็นอุปสรรคขัดขวาง หากกลาย
เป็ น วิ ธี ที่ จ ะหลบเลี่ ย งการฟั ง ผู ้
อื่น หรือหลีกเลี่ยงการติดต่อทาง
กายภาพ (ใช้การติดต่อด้วยการ
พิมพ์ขอ้ ความแทนการหันหน้าพูด
คุยกัน หรือการใช้หูฟังอยู่ตลอด
เวลา ฯลฯ) การเสพสื่อจนท�ำให้
ทุกช่วงเวลาของความเงียบสงบ
และการพักผ่อนหมดไป ทัง้ นีต้ อ้ ง
ไม่ลืมว่า “ความเงียบเป็นองค์
ประกอบส�ำคัญของการสื่อสาร
หากไม่มคี วามเงียบ ค�ำพูดทีอ่ ดุ ม
ไปด้วยเนื้อหาก็ไม่สามารถคงอยู่
ได้” และต้องระลึกเสมอว่า การ
ฟังเป็นเงือ่ นไขแรกของการสือ่ สาร
เพียงแค่ไม่มีเสียงรบกวนอื้ออึง
และหยุดเสียงซุบซิบนินทา การ
ฟังก็เป็นไปได้แล้ว ขณะเดียวกัน
สื่อก็มีคุณูปการ เมื่อเปิดโอกาส
ให้คนแบ่งปันเรื่องราวของตนเอง
ได้ติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ไกลๆ ได้
ขอบคุณผู้อื่น หรือขออภัย และ
ได้เปิดประตูสู่การพบปะใหม่ๆ”
วั น สื่ อ มวลชนสากล ปี
๒๐๑๖ พระสันตะปาปาได้กล่าวย�ำ้
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สังคมดิจิทัล ก�ำลังท้าทาย
นัยใหม่ของความเสมอภาคเท่า
เทียม ที่ใครๆ ก็สามารถสร้าง
เว็บบล็อก น�ำเสนอความคิดเห็น
บทความ แล้วแต่ความต้องการ
ของผู้ใช้อย่างอิสระ ผู้คนโลด
แล่ น เข้ า ไปในโลกอิ น เทอร์ เ น็ ต
ปิดประตูจากโลกความจริง สวม
บทบาทสมมุ ติ ใช้ จิ น ตนาการ
เข้าห�้ำหั่นกับเหตุการณ์ที่สังคม
เสมือนจริงสร้างขึน้ เกมออนไลน์
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สามารถท�ำให้เด็กคนหนึ่งที่อยู่
หน้าจอคอมพิวเตอร์ สร้างเพื่อน
ชั่วคราวกับผู้อื่น ขณะเดียวกัน
ก็สร้างชุมชนแห่งการช่วยเหลือ
กันได้อย่างรวดเร็วทันใจ หรือ
วั ฒ นธรรม “ฉั น ด้ ว ย” แบบ
ชั่วคราว หรือสามารถสร้างความ
แตกแยกขัดแย้งในชั่วไม่กี่อึดใจ
ความสะดวกของการเข้า
ถึงอินเทอร์เน็ต ก็ให้ผลลัพธ์สอง
ด้าน ด้านหนึ่ง ท�ำให้โอกาสต่อ
การหวนกลับมาของเพื่อนเกลอ
เพือ่ นเก่าแก่ ทีห่ า่ งหายกันไปนาน
นั้น เป็นไปได้ง่ายนิดเดียว และ
เพื่อนรักวัยเก๋าเหล่านั้น ได้เติม
เต็มความสุขและสร้างสังคมเล็กๆ
ระหว่างกันอีกครั้งทางเครือข่าย
ออนไลน์ อีกด้านหนึ่ง เพียงกด
ปุ่ม ‘ไลก์’ หรือ ‘แชร์’ เพียงครั้ง
เดียว ก็กลายเป็นอาวุธน่าสะพรึง
ที่ไปท�ำลายชื่อเสียง ใส่ร้าย กลั่น
แกล้ง หรือหมิ่นประมาท ซึ่งการ
เรียกร้องถึงความรับผิดชอบและ
จรรยาบรรณ จากถ้อยค�ำหรือ
การกระท�ำที่ปล่อยออกมาและ
ไปล่วงละเมิดผู้อื่น แทบจะเป็น
ไปไม่ได้เลย
บริ ก ารเครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ Facebook, Line, Twitter
ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้
ช่วยให้ผู้คนมีสมาธิภาวนา หรือ
พิจารณาตรึกตรอง เพื่อสัมผัส
ความรู ้ สึ ก ส่ ว นลึ ก และพบตั ว
ตนของตนเองได้หรือไม่ ยังท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน หันหน้ามาพูด

คุยกัน ได้สัมผัส ได้ยินเสียงที่
เปล่งออกมาหรือเปล่า หรือเป็น
เพียงพืน้ ทีเ่ ปิดสาธารณะ ทีบ่ รรดา
สาวกยินดีเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่าง
ของตัวเองอย่างไม่ยั้งคิดถึงผล
กระทบ หรืออยากรู้อยากเห็นทุก
สิ่งทุกอย่าง และเมื่อเห็นแล้วก็
กลับเพิกเฉย หรือไม่รสู้ กึ อะไรเลย
ต่อเรื่องบางเรื่องที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ วัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต
ท� ำ ให้ ผู ้ ค นหลงคิ ด ว่ า ค� ำ ตอบที่
รวดเร็ว ฉับพลัน ต่อค�ำถามทีซ่ บั -

ซ้อน คือค�ำตอบที่มีค่าที่สุด บาง
คนท�ำงานหนักเพื่อไล่ตามความ
สอดคล้องเหมาะสม แต่กลับต้อง
หมุนคว้างไปสู่ความไม่เหมาะสม
หาตัวตนเองไม่เจอ ดังนั้น เรา
จึงต้องหลีกเลี่ยงอันตรายใหญ่
หลวง หากเรายังวิ่งตามหาความ
เหมาะสมสอดคล้ อ งอยู ่ เรามี
ความเสีย่ งทีจ่ ะกลายเป็นเพียงแค่
นักออกแบบท่าเต้นของความเร่ง
ด่วน แต่เต็มไปด้วยความสับสน
มากกว่า ผู้ด�ำเนินชีวิตไปอย่าง
มั่นคงด้วยการใช้ภูมิปัญญาและ
การไตร่ตรอง เทคโนโลยีเครือ
ข่ายสังคมของเราพัฒนาล�้ำหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่น่าเป็นห่วง
คือการตระหนักรู้ภายในตัวของ
เรา จะเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่าง
เท่าทันได้หรือไม่

ภาพ: marcorecorder.files.wordpress.com
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คริสตชนต้องมิใช่คริสตชนแบบไม่
เต็มเวลา มิใช่คริสตชนในห้องโถง
สังสรรค์ นั่งจิบเครื่องดื่ม สนทนา
เรื่องศาสนาหรือเทววิทยา ที่ไม่
ส่งผลกระทบใดๆ ต่อชีวิตผู้คน
เลย และรวมทั้งพฤติกรรมแย่ๆ
อื่นๆ ที่แฝงอยู่ในชีวิตคริสตชน
จากการหลงติดอยูใ่ นหลุมด�ำของ
สังคมดิจิทัล เช่น ตีสองหน้า หลง
ตัวเอง สุขนิยม ที่ผู้น�ำทางด้าน
จิตใจของศาสนจักรคาทอลิกท่าน
นี้ วิพากษ์วจิ ารณ์อย่างหนักหน่วง
ตรงไปตรงมา พระองค์ยังทรง

อุ ปมาชาวสะมาเรียผู ้ใจดี:
พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้
ย�้ำว่า ในสังคมดิจิทัล มนุษยชาติ
จะเจริญชีวติ และเข้าใจซึง่ กันและ
กัน คือต้องมีภาวะสงบ ตรึกตรอง
อย่างรอบคอบ ต้องให้เวลาและ
ความสามารถที่จะเงียบและฟัง
เราต้องอดทน หากเราต้องการ
เข้าใจผู้ที่แตกต่างจากเรา คน
เราจะแสดงออกถึงตัวตนของตน
อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อพวกเขารู้ว่า
พวกเขาได้รับการยอมรับอย่าง
แท้จริงจากผูอ้ นื่ ไม่ใช่เพียงแค่ถกู
ฝืนใจยอมรับ....
แล้วการสื่อสารจะเป็นจุด
เริ่มต้นของวัฒนธรรมที่แท้จริง
ของการเผชิญหน้าได้อย่างไร?
เราจะเป็น “เพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน”
ในการใช้สื่อเพื่อการสื่อสาร และ

วัฒนธรรมการสื่อสาร
ในสภาพแวดล้ อ ม
ใหม่ที่สร้างขึ้นด้วย
เทคโนโลยี ดิจิ ทั ล
ได้อย่างไร? อุปมา
เรื่องชาวสะมาเรีย
ผู ้ ใ จดี เป็ น อุ ป มา
เกี่ยวกับการสื่อสาร
ชายชาวสะมาเรียผู้
ที่เดินทางผ่านมาและพบผู้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสข้างถนน เขาแสดง
ความรับผิดชอบต่อผู้อ่อนแอที่
ปรากฏอยู่ข้างหน้า เขาได้ประชิด
ร่างกาย และใช้การสื่อสาร ทั้ง
การเพ่งมองดู การฟัง การพูด
คุย และรีบช่วยเหลือชายผู้บาด
เจ็บ ด้วยการสื่อสารซึ่งกันและ
กันนี้ ชายทั้งสองคนกลายเป็น
เพื่อนมิตรกัน พระเยซูเจ้าทรง
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เป็นห่วงเยาวชนที่เสียเวลาไปกับ
โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ โดย
เฉพาะการเสพติด และตกเป็น
ทาส ซึ่งท�ำลายจิตวิญญาณและ
ครอบง�ำอิสรภาพ มีการศึกษา
วิจัยพบว่า สื่อดิจิทัลได้เบี่ยงเบน
ความสนใจของเยาวชน เยาวชน
มีสมาธิเพียง ๓๑ วินาทีต่อการ
ท�ำงานแต่ละช่วง และโดยเฉพาะ
อันตรายที่เยาวชนและเด็กเลือก
เป็นเหยื่อของสื่อลามก

ภาพ: www.amarintv.com

สนามรบดิจิทัล ไม่ใช่การ
ต่ อ สู ้ กั น ด้ ว ยเรื่ อ งของเขตแดน
หรืออาณาเขต ทว่าเป็นผู้คนที่
เดิ น ขวั ก ไขว่ ห รื อ สั ญ จรอยู ่ บ น
ถนนหนทาง ก�ำลังหลงทางอยู่ใน
สนามรบดิจิทัล เพียงแค่นั่งเคาะ
แป้นพิมพ์ ใช้จอภาพ หรือใช้นิ้ว
สัมผัสบนโทรศัพท์มือถือ ล้วนมี
บาดแผลทางด้านจิตใจทีต่ อ้ งการ
หน่วยพยาบาลสนามมาช่วยรักษา
มาสมานบาดแผล และไกล่เกลี่ย
ปมความขัดแย้งระหว่างกัน พระ
ศาสนจักรมิใช่สปาบ�ำบัด และ

๑๐๗ : พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑

เปลี่ยนความเข้าใจของเรา ไม่ใช่
แค่เห็นคนอื่นเป็นเหมือนตัวเอง
แต่สามารถที่จะท�ำให้ตัวเองเป็น
เหมือนคนอื่นได้ การสื่อสารเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการตระหนักว่าเรา
ทุกคนเป็นพี่น้องกัน เป็นเพื่อน
บ้านกัน การสื่อสารคือพลังแห่ง
ความเป็ น มิ ต รที่ ช ่ ว ยเหลื อ กั น
เป็นพลังเครือข่ายทางสังคมของ
มนุษยชาติอย่างแท้จริง

บทความนี้ เป็นการประมวลความคิดของพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่กล่าวถึงเรื่องสื่อในโอกาสต่างๆ
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