แฟลช ม็อบ ทํามะ เปลี่ยนชีวิต ชนะใจตัวเอง
โดย sirintip | วันที่ 13 มิถุนายน 2555
ภาพ เด็กรวมรอยคน เตนอยางสนุก สนานพรอมเพรียง ทําใหผูคนที่กําลังจับจายใชสอยในหางสรรพสินคาขนาด
ใหญยานบางนาหันมามอง เปนตาเดียว เพราะรอยยิ้มและความสนุกสนาน ที่สําคัญคือ ความตั้งใจของเด็กๆ ที่มารวมตั้งทํา
กิจกรรมเชิญชวนใหทุกคนรวม "ธรรมะ ทํามะ 2600 ป แหงการตื่น 26 วันเปลี่ยนชีวิต"

กิจกรรม "flash mob ทํามะ" ในครั้งนี้เปนการรวมตัวของเด็กวัยรุน จากโรงเรียนนายรอยตํารวจ โรงเรียนทวีธา
ภิเศก และเครือขายเยาวชน มาทํากิจกรรมรวมกันโดยใชวิธีการเตนสามัคคี (flash mob) ดวย ทาออกกําลังกายประกอบ
จังหวะสนุกสนาน เพื่อกระตุนใหคนที่ผานไปผานมาไดเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย ลด ละเลิก สิ่งที่ทําราย
สุขภาพตัวเอง
ที่มาของการทํากิจกรรมครั้งนี้ เริ่มมาจากโครงการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
เพื่อฉลองวาระพุทธชยันตี 2600 ปแหงการตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยมีแนวคิดหลักเพื่อ "เอาชนะใจตนเอง" เปน
การยึดหลักแหงคําสอนในธรรมะเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆ ใหตัวเอง ลด ละ เลิก สิ่งที่เปนโทษตอตัวเองและผูอื่น
กอนที่จะสงตอสิ่งดีๆ ไปยังสังคม ถือเปนการทําบุญที่ทําไดดวยตัวเอง โดยไมตองมีพิธีหรือใชสิ่งของใดๆ
ในปนี้ถือเปนจุดเริ่มตนที่ดี เพราะเปนปที่ครบวาระพุทธชยันตี 2600 ปแหงการตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ท.พ.กฤษดา เรืองอารียรัชต ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เชื่อวาไมมีชัยชนะอะไรที่ยิ่งใหญเทาการ
เอาชนะตนเองได จึงมีเปาหมายเชิญชวนใหบุคคล ลด ละ เลิก โดยทํากิจกรรมนํารองใน 24 องคกร มีผูเขารวมตั้งปณิธาน
สรางนิสัยใหมกวา 20,000 คน
เมื่อการสํารวจผูเขารวมโครงการ 6,500 คน พบรอยละ 74.24 เลือกสรางนิสัยที่ดีตอสุขภาวะ ทั้งกาย ใจ สังคม และ
ปญญา อาทิ ทําสมาธิ สวดมนต เลิกสูบบุหรี่ ออกกําลังกาย รอยละ 12.37 จะรับผิดชอบตอสังคม รอยละ 4.18 จะรักษา
สิ่งแวดลอม รอยละ 2.9 จะเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว และรอยละ 2.7 จะทํางานอาสาสมัคร

สําหรับโครงการดาวสามพราน รอยดวงใจ ทําความดี "ทํามะ 26 วันปรับตน เปลี่ยนนิสัย" เปนการรวมทํา
กิจกรรมของโรงเรียนนายรอยตํารวจ โดยรับคําชี้นําของ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) ที่ ปรารถนาใหคนไทยเฉลิม
ฉลองวาระพุทธชยันตี 2600 ปแหงการตรัสรู ใหครบทั้ง ทาน ศีล และ ภาวนา โดยไมจบอยูแคการทําบุญทําทานเฉกเชนเคย
แตลงมือทําในสวนอื่นเพื่อใหกาวหนาในหลักธรรม การสงเสริมกิจกรรมปฏิบัติศีลในหลากหลายวิธี สรางความมุงมั่น และ
ทาทายพลังกิเลสในตัวเองผานระยะเวลาสั้นๆ
เปนที่มาของการที่โรงเรียนนายรอยตํารวจ เขารวมกิจกรรมทาทายตัวเอง และเปนการสรางกระแสการรับรูการ
สรางคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนนายรอย ตํารวจในวงกวาง นําไปสูการประยุกตหลักสูตรการเรียนการสอนดานการ
สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง

กิจกรรมทาทายพลังใจตัวเองครั้งนี้ของนักเรียนนายรอยตํารวจ ศ.(สบ ๕) พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา กลุม
งานคณาจารย คณะนิติวิทยาศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ อธิบายวา แนวคิดเอาชนะใจตัวเองถือวาเปนประโยชนตอ
นักเรียนนายรอยตํารวจอยางมาก เพราะอนาคตเด็กเหลานี้คือผูที่จะตองทําหนาที่รับใชสังคม การมีพลังใจที่เขมแข็งถือวา
จําเปนอยางยิ่ง
กิจกรรมที่โรงเรียนนายรอยทําคือ การลด ละ เลิก โดยทุกคนจะตองตั้งปณิธานไวถึงสิ่งที่จะทํา โดยใชระยะเวลา
26 วัน ตามหลักฐานอางอิงวา การบังคับใจตนเอง 21-30 วัน จะสามารถสรางนิสัยใหมขึ้นมาได แมจะไมมีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรยืนยัน 100 เปอรเซ็นต แตการเริ่มตนตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ถือเปนโอกาสที่ดีที่จะฝกตัวเอง ใหพบกับ
สิ่งใหม
สําหรับโรงเรียนนายรอยตํารวจไดเนนไปที่การสรางนิสัยที่มีสุขภาวะที่ดี ทํางานอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดลอม
ดํารงชีวิตในสังคมอยางผูมีความรับผิดชอบ ความสัมพันธภายในครอบครัว ดานศิลปะ สมดุลงาน สมดุลชีวิต เปนตน โดย
ใช 4 ขั้นตอน คือ 1.เปลี่ยนแบบคอยเปนคอยไป เชน เริ่มดวยการออกกําลังกายสองครั้งตอสัปดาห จากนั้นจึงเพิ่มเปนการ
ออกกําลังกายทุกวัน 2.เปลี่ยนนิสัยทีละเรื่องในหนึ่งครั้ง 3.เขียนนิสัยที่ตองการเปลี่ยนแปลงลงในสมุดบันทึก และกําหนด
แผนการใหชัดเจน เชน เริ่มเดิน 30 นาทีสองครั้งตอสัปดาหในวันจันทรและพฤหัสบดี เปนตน และ 4.ควรทํานิสัยที่ตองการ
บอยครั้งเทาที่สามารถทําได เพราะยิ่งทําซ้ํามากจะสามารถปฏิบัติไดโดยสัญชาตญาณมากขึ้น

เมื่อลองใหนักเรียนนายรอยไดตั้งปณิธาน พบสิ่งที่เด็กๆ จะลองทํา เชน ไมเลนเกม ไมหลับในหองเรียน ไมทําผิด
กฎระเบียบโรงเรียนนายรอยตํารวจ อานหนังสือ ทํางานอาสาสมัคร เปนจิตอาสา ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ถือศีล 5 นั่งสมาธิ
วันละ 5 นาที ไมใชจายฟุมเฟอย ทําประโยชนใหสังคม ไมพูดปด โกหก ใสราย ลด ละ จากการทองโลก อินเตอรเน็ต และ
ชวยงานโรงเรียนเปนตน
นอกจากนี้ โครงการนี้ยังกําหนดกิจกรรมใหนักเรียนนายรอยทุกชั้นปไดทํากิจกรรมรวมกัน ไมวาจะเปนงาน
อาสาสมัครภายนอกโรงเรียน จากเดิมที่นักเรียนนายรอยมักจะยึดระบบอาวุโสและแยกทํากิจกรรม ซึ่งทําใหเกิดความรัก
ความสามัคคี ตามแนวทางที่วางไวเพื่อรอยดวงใจ และยังเปดโอกาสใหไดทําความรูจักนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ ที่เขารวม
กิจกรรมดวย
"เปาหมายของการทํากิจกรรม สิ่งสําคัญที่สุดคือ สรางพลังในการเอาชนะใจตัวเอง แมคนภายนอกจะมองวา
นักเรียนนายรอยจะตองปฏิบัติตามกฎอยางเครงครัด แตนักเรียนทั้งหมดก็อยูในชวงวัยรุนที่มีความชอบในกิจกรรมที่วัยรุน
ทั่วๆ ไปทํากัน เชน ติดแช็ต ติดเกม หรือหลับในหองเรียน แตสิ่งที่จําเปนคือ ในอนาคตนักเรียนนายรอยเปนผูที่มีสวนตอง
รับผิดชอบตอสังคมอยางสูง การฝกใหสามารถเอาชนะใจตนเองได จะสรางความภูมิใจและเปนการฝกตัวเองใหรูวาการ
ชนะใจตัวเอง เอาชนะความอยากไมใชเรื่องยาก ซึ่งสิ่งเหลานี้จะกลับคืนสูสังคมในที่สุด"
การเอาชนะใจตัวเอง เปนเรื่องที่ทุกคนสามารถทําได อาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆ เชน ตื่นเชา ไมนอนดึก กินอาหาร
เชา ไมติดเกม ไมติดแช็ต เรื่องเล็กๆ เหลานี้หากเราสามารถเอาชนะได ก็จะนําไปสูการเอาชนะใจตัวเองในเรื่องใหญ เชน
เลิกบุหรี่ เลิกเหลา เลิกพนัน ซึ่งจะสรางสุขภาวะที่ดีใหตัวเองได และสะทอนกลับไปสูสังคม ไมใหเรายอมแพตอความอยาก
ที่จะทําใหสังคมเดือดรอนในที่สุด

สําหรับผูสนใจเขารวมโครงการไดที่เว็บไซต www.tum-ma.com หรือโหลดแอพพลิเคชั่น Tum-ma ไดฟรีทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งระบบ Apple และ Android หรือรับสมุดบันทึก 26 วันแหงการเปลี่ยนชีวิต ไดที่สวนโมกขกรุงเทพฯ
หรือตั้งปณิธานดวยตัวเองก็ได
จุดเล็กๆ เมื่อรวมกันยอมเปนพลังยิ่งใหญได ถาคุณเชื่อวาทําได ก็ลงมือเลย
เรื่อง: เมธาวี มัชฌันติกะ
ที่มา: หนังสือพิมพขาวสด

