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The objectives of this research were to study 1) what news issues were comprised in suicide
news in Thai newspapers 2) what discourses were constructed in them and 3) what means were used
for constructing discourses by Thai newspapers. To study in suicide news of Thairath , Dailynews ,
Khaosod newspapers appearing on the first page with headlines, lead and body in 2001-2002. The
news issues were conducted through content analysis. Discourses and means of constructing
discourses were conducted according to discourse analysis concept. Furthermore, interviewing 3
newspapers about the process of discoures production.
The result of this research revealed that suicide news consist of causes of suicide, sex , status
and reputation of suicide and the suspense of suicide. Discourses in suicide news have 12 categories
: a discourse on issue of woman and child abuse which results from sexual problems that causes
suicide , a discourse on issue of serious problems causing man suicide , a discourse on issue of
suicide as deviant behavior , a discourse on issue of woman being a fallen victim and weakness
causing suicide , a discourse on issue of legal and social punishment being solved by suicide , a
discourse on issue of the psychosis or major depressive disorder being one of the factors causing
suicide , a discourse on issue of woman bahavior causing man suicide with love and relation cause , a
discourse on issue of doubt in suicide , a discourse on issue of the effect of drugs causing suicide , a
discourse on issue of imitation and obsession of media causing suicide , a discourse on issue of
sexual deviant people often obsessed about sexual problems causing suicide , a discourse on issue
of teacher bahavior being involved in student suicide. As to all categories of discourse, love and
relation cause abundantly supports 11 categories, therefore, suicide is constructed of reality on love
and relation cause being the most factor of suicide.
As to means of constructing discourses, Thai newspapers use news values, the context of
communication, reproduction, myth and sterotype repetition, binary, the reference to moral and law ,
personalization, only one cause explaination and deconstruction through newspapers.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
“เครียดตลาดหุนทรุด เสี่ยฆาตัวตายประทวงตอหนา “เสรี”
…เปนนักเลนระดับเซียน ขาดทุนยอยยับ 30 ลาน จอยิงคอหอยลั่นเปรี้ยง ตํารวจ
โดดชวยไมทัน!
…นักเลนหุนสรางประวัติศาสตรขึ้นแลว หลังจากที่เกิดความซบเซาติดตอกันมา
เปนเวลานาน หุนมีแตทรุดลงทุกวันจนทนไมได หลังตํารวจเขาเจรจากับผจก.ตลาดหลักทรัพยฯ ไม
เปนผล เจาของบริษัทที่ขาดทุนในตลาดไปกวา 30 ลาน ใชทีเด็ดไมตาย ควักปนออกมาจอ
กระเดือกตัวเอง ประกาศให "เสรี จินตนเสรี" ลาออก แตยังไมทันพูดกันรูเรื่อง เสียงปนก็ระเบิดขึ้น
ทามกลางเสียงรองใหระงมของสาวๆ นักเลนหุนและนักขาว ดานผจก.ตลาดหลักทรัพยฯ เผยเสีย
ใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น เตรียมนําเรื่องเขาหารือใน ก.ล.ต. เปนการดวนตอไป” (เดลินิวส 16
พฤศจิกายน 2538)
“อดีตผจก.เงินทุนฆา 8 ศพ! เซนฟองสบูแตก
…เขียนจดหมายแฉหลอกคนทั้งบานกินยานอนหลับ กอนลงมือจอยิงเพื่อหนีทุกข
ยาก
…อดีตนายแบงกและผจก.บริษัทเงินทุนเผชิญชีวิตเครียดหลังยุคฟองสบูแตกยัง
ไมจาง ความรูสึกช็อก มีอาการทางประสาทมาตลอด กอคดีสลดตัดสินใจวางยานอนหลับทุกชีวิต
ในครอบครัว ทั้งแมยาย เมีย ลูกและนองเมีย แลวลั่นกระสุนเจาะกะโหลกสังหารดับดิ้น จากนั้น
สอดแบงกใสปากหวังใหผูลวงลับมีเงินใชในภพหนากอนจะชิงจบชีวิตตัวเองกับเมียนอย” (ไทยรัฐ
19 กุมภาพันธ 2544)
การทําอัตวินิบาตกรรมมักจะปรากฏเปนขาวบนหนาหนังสือพิมพอยางสม่ําเสมอ
เพราะเปนปญหาสังคมที่สื่อมวลชนถือวาเปนหนาที่ที่ตองสะทอนออกมาใหเห็น แตอยางไรก็ดี การ
นําเสนอเหตุการณอันนาสะเทือนใจมักจะหมิ่นเหมหรือคาบเกี่ยวกับความเหมาะสมทางจริยธรรม
ทางวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งปจจุบันยังคงมีการถกเถียง อภิปราย ทําการวิจัยประเด็นดังกลาวเพื่อหา
จุดพอดีที่เหมาะสมในการทํางาน
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ยกตัวอยางเชนกรณีขาวอันแรกขางตน ที่สามารถใหขอคิดถึงความพยายามจะ
สะทอนปญหาของสื่อมวลชน กลาวคือ ขาวดังกลาวซึ่งแมจะผานมาเปนเวลาหลายปแลว แตยังคง
เปนกรณีการทําอัตวินิบาตกรรมที่ติดตาและระลึกไดถึงภาพเหตุการณนาทีตอนาทีที่ผูกระทําอัต
วินิบาตกรรมกําลังจะเหนี่ยวไกยิงตัวตายหนาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งสื่อมวลชน
พยายามมุงนําเสนอเหตุการณอยางรวดเร็ว ฉับไว โดยใหเหตุผลเรื่องความมีคุณคาขาวตามหลัก
วิชาชีพ แตทั้งนี้ขอใหพิจารณาคํากลาวของนายแพทยอุดมศิลป ศรีแสงนาม จากเอกสารรายงาน
การสัมมนาเรื่องแนวทางการเสนอขาวเชิงปองกันการฆาตัวตาย (สวนสงเสริมและปองกันปญหา
สุขภาพจิต 1,บรรณาธิการ,2541:29) ที่วา
“รายที่ขูจะฆาตัวตายที่ตลาดหลักทรัพย ก็มีการมุงดูและรายงานขาวกันตรงนั้นให
เขาไดยิน ซึ่งสรางความกดดันสับสนอยางหนักจนปนลั่นขึ้นมา โชคดีที่ไมถูกที่สําคัญ ตอมาหลัง
จากนั้นทานไดบวชเปนพระภิกษุและมาฝกกรรมฐานกับผม ทานบอกวาตอนนั้นไมรูจริงๆ เหมือน
กันวาจงใจเหนี่ยวไกหรือลาจนปนลั่น”
จะเห็นไดวา สถานการณแวดลอมของเหตุการณไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการ
ทําอัตวินิบาตกรรมของผูตกเปนขาวอยูบางไมมากก็นอย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงการทํางานของสื่อ
มวลชนดวย กรณีดังกลาวเปนเพียงแงมุมหนึ่งเทานั้นที่ใหขอคิดวาการทํางานของสื่อมวลชนอาจ
สงผลตอความเปนความตายของชีวิตผูตกเปนขาว ทั้งนี้ยังไมรวมถึงเรื่องสําคัญๆ โดยเฉพาะเรื่อง
การนําเสนอเนื้อหาขาววาไดสรางความเขาใจใหกับคนในสังคมอยางไร
มีหลายองคกรและหนวยงานที่กลาววา การทําอัตวินิบาตกรรมเปนปญหาที่มีผล
กระทบกระเทือนอยางมากตอสังคม ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดความเศราสลด กระทบตอสุขภาพจิต
และคุณภาพชีวิตของครอบครัว ญาติ พี่นองอยางสูงแลว ยังทําใหสังคมเสียสมาชิกที่มีศักยภาพไป
ดวย เพราะการสูญเสียบุคคลในวัยแข็งแรงกอนถึงเวลาอันควรเหลานี้เปนการสูญเสียทรัพยากรใน
สังคมไปโดยเปลาประโยชนทั้งๆ ที่ยังมีโอกาสที่จะทําประโยชนแกประเทศชาติอีกมากมาย กอ
ความสูญเสียแกประเทศในเชิงเศรษฐกิจอยางมาก
องคการอนามัยโลกระบุวา การทําอัตวินิบาตกรรมกลายเปนปญหาสาธารณสุข
ใหญของโลกมาตั้งแตป พ.ศ. 2493 โดยทุกปมีคนเสียชีวิตจากการทําอัตวินิบาตกรรมประมาณ 1
ลานคน หรือกลาวไดวาทุก 40 วินาทีจะมีประชากรทั่วโลกทําอัตวินิบาตกรรม 1 คน โดยผูชายมี
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อัตราการทําอัตวินิบาตกรรมสูงกวาผูหญิงประมาณ 4 ตอ 1 ซึ่งลาสุดในปพ.ศ. 2544 องคการ
อนามัยโลกชี้วา การทําอัตวินิบาตกรรมเปน 1 ใน 3 ของสาเหตุการตายของประชากรวัย 15-34 ป
โดยมีสาเหตุเกี่ยวพันกับปญหาโรคซึมเศรา และโรคจิตเภทรวมทั้งการติดสารเสพติด และขณะนี้ทั่ว
โลกมีประชากรประสบปญหาสุขภาพจิตประมาณ 450 ลานคน
สําหรับประเทศไทย จากรายงานของกรมสุขภาพจิตในปพ.ศ. 2545 พบวาคนไทย
ปวยดวยโรคจิตมากกวา 1 ลานคน และมีอัตราการทําอัตวินิบาตกรรมเฉลี่ยแสนละ 7.7 คน หรือ
ประมาณวันละ 14 คน สวนใหญเปนเยาวชนและวัยทํางาน ซึ่งเปนกําลังสําคัญของประเทศ
สาเหตุหลักของการทําอัตวินิบาตกรรมพบวา เกิดจากโรคซึมเศรา ปญหาพิษสุราเรื้อรัง รวมทั้ง
ปญหาการติดเชื้อเอดสดวย ซึ่งพบวามีสัดสวน 1 ใน 3 ของการทําอัตวินิบาตกรรมทั้งหมด โดยในป
งบประมาณ 2547 กระทรวงสาธารณสุขตั้งเปาจะลดอัตราการทําอัตวินิบาตกรรมของคนไทยไม
เกินแสนละ 7.7 คน (สวนสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต 1,บรรณาธิการ,2546)
สอดคลองกับคํากลาวของนิติกร มีทรัพย (2541:4) ที่วา ในปจจุบันคนที่คิดทําอัต
วินิบาตกรรมหรือลงมือทําอัตวินิบาตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต กลาวคือ มีแนวโนมเปน
กลุมคนประเภทนักเรียน นักศึกษามากขึ้น ดังนี้
“สภาพสังคมปจจุบันมีการแขงขันสูงมาก แมแตในระบบการศึกษาก็แขงขันกัน
สอบเขาเรียนตั้งแตชั้นอนุบาลทําใหคนเกิดความเครียดตั้งแตเด็ก เดิมกลุมคนที่มักฆาตัวตายจะ
เปนผูสูงอายุที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป ที่รูสึกผิดหวังลมเหลวในชีวิต แตในวันนี้กลับเปนกลุมรุนหนุมสาว
ที่ยังไมเขาวัยเบญจเพส”
ดวยเหตุผลตางๆ ขางตนทําใหหนวยงาน สถาบันตางๆ ในสังคม เชน กรมสุขภาพ
จิต กระทรวงสาธารณสุข พยายามที่จะแกปญหาการทําอัตวินิบาตกรรมมาโดยตลอดไมวาจะเปน
การจัดสัมมนา อภิปรายถึงสาเหตุ การปองกันการทําอัตวินิบาตกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ
ดังเชนบริการสายดวนสุขภาพจิต ตลอดจนกระบวนการบําบัดรักษาผูที่พยายามกระทําอัตวินิบาต
กรรมตามโรงพยาบาลตางๆ เชน ศรีธัญญา สมเด็จเจาพระยา เปนตน
สื่อมวลชนเองก็เปนอีกสถาบันหนึ่งที่ถูกคาดหวังใหเปนองคกรสําคัญและเปนกล
ไกหลักของสังคมที่จะชวยผลักดันใหเกิดการแกปญหา การปรับเปลี่ยนทัศนคติและเสริมสรางแง
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คิดที่เหมาะสมแกประชาชนโดยใหมีการนําเสนอขาวเชิงปองกันการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งจากคํา
สัมภาษณเรื่อง การเสนอขาวเกี่ยวกับการฆาตัวตายของนายแพทยยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ ใน
เอกสารรายงานการสัมมนาเรื่องแนวทางการเสนอขาวเชิงปองกันการฆาตัวตาย (สวนสงเสริมและ
ปองกันปญหาสุขภาพจิต 1,บรรณาธิการ,อางแลว:44-45) กลาววา การเสนอขาวเรื่องการทําอัต
วินิบาตกรรมมีโอกาสที่จะทําใหเพิ่มและลดการระบาดของการทําอัตวินิบาตกรรมไดภายหลังการ
เสนอขาว โดยขึ้นอยูกับวิธีการเสนอขาว ซึ่งวิธีการเสนอขาวที่จะทําใหมีการทําอัตวินิบาตกรรมใน
ลักษณะคลายๆ กันมากขึ้น ไดแก
- การลงเปนขาวครึกโครม
- การใหภาพและวิธีการทําอัตวินิบาตกรรมอยางละเอียด
- การใชวิธีการเชื่อมโยงสาเหตุการทําอัตวินิบาตกรรมอยางงายๆ
- การใหสีสันของการทําอัตวินิบาตกรรม
- การพยายามทําใหเห็นวาการทําอัตวินิบาตกรรมเปนฮีโร
แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาการเสนอขาวจะทําใหคนทั่วไปคิดอยากทําอัตวินิบาต
กรรม แตหมายความถึงในประชากรทั้งหมดจะมีคนจํานวนหนึ่งประมาณ 10% ที่มีสภาวะทางจิต
ใจที่ย่ําแยหรือมีปญหาอยูแลว เมื่อไดรับขาวในทางลบก็จะยิ่งโนมนาวทําใหเขาคลอยตามและตัด
สินใจทําอัตวินิบาตกรรมมากขึ้น ซึ่งบางคนอาจจะกําลังเลือกวิธีการ เมื่อเห็นตัวอยางก็เลยเลือกวิธี
ในลักษณะเดียวกัน
สอดคลองกับผลงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อและการทําอัตวินิบาตกรรมของ Kathryn
Williams และ Keith Hawton แหง Centre for Suicide Research ของมหาวิทยาลัยออกซฟอรด
(Oxford) ประเทศอังกฤษ ที่ศึกษาวา การนําเสนอ และวิธีการนําเสนอจากสื่อตางๆ เกี่ยวกับการ
ทําอัตวินิบาตกรรมอาจนําไปสูการเพิ่มของพฤติกรรมการทําอัตวินิบาตกรรม โดยเฉพาะในกรณีที่
สื่อนําเสนออยางเดนชัด หรือนําเสนอตอเนื่อง หรือเสนอวิธีการทําอัตวินิบาตกรรมโดยละเอียด ซึ่ง
กลุมที่มีความเสี่ยงสูงและไดรับอิทธิพลมากที่สุดก็คือ เยาวชนและผูสูงอายุ โดยในประเทศไทยเอง
จากประวัติการใหบริการของสมาคมสะมาริตันสแหงประเทศไทยในรอบ 24 ปก็มีกรณีตัวอยาง
ของผูใชบริการที่ใชขอมูลนําเสนอของสื่อ
มาเปนประโยชนในการตัดสินใจเลือกวิธีการทําอัต
วินิบาตกรรมกับตัวเอง (สมาคมสะมาริตันสแหงประเทศไทย,2545:6-7)
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อยางไรก็ตาม ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ (อางแลว:45) ยังไดกลาวถึง วิธีการเสนอ
ขาวที่สามารถชวยลดอัตราการทําอัตวินิบาตกรรมลงได ซึ่งไดแก
- การเนนวาการทําอัตวินิบาตกรรมไมใชเปนวิธีที่ถูกตอง
- การชี้ใหเห็นวาการทําอัตวินิบาตกรรมมาจากหลายสาเหตุที่มีความซับซอน
แตทวาวิธีการเสนอขาวของสื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพในปจจุบันเปนงาน
ที่กระทําในเวลาและพื้นที่อันจํากัดซึ่งทําใหเกิดวิธีการ “ประหยัดความพยายาม” (Economy of
effort) ทั้งจากฝายผูผลิตและฝายผูรับสาร ในดานผูผลิตตองนําเสนออยางกระชับที่สุด ในเวลาที่
รวดเร็วที่สุด
สวนดานผูรับสารนั้นก็ตองใชเวลาและความพยายามใหนอยที่สุดในการตีความ
(กาญจนา แกวเทพ,2544:494) ดังนั้น จึงเกิดคําถามสําคัญๆ ขึ้นมาวาสื่อมวลชนสามารถชวยปอง
กันการทําอัตวินิบาตกรรมตามแนวทางที่กลาวขางตนไดหรือไม เพราะนอกจากจะตองรวดเร็วแลว
ยังตองเขียนขาวใหมีความนาสนใจ เพื่อดึงดูดผูอานใหซื้อหนังสือพิมพฉบับนั้นๆ ซึ่งนาจะเปนการ
ยากที่จะหลีกเลี่ยงการใหสีสันและเชื่อมโยงสาเหตุการทําอัตวินิบาตกรรมอยางงายๆ
ผูวิจัยมีขอสังเกตวาการรายงานขาวอัตวินิบาตกรรมจะใหความสําคัญกับประเด็น
เรื่องสาเหตุและวิธีการทําอัตวินิบาตกรรมมาก (นอกเหนือไปจากการรายงานวาใครคือบุคคลผูทํา
อัตวินิบาตกรรม) โดยมีวิธีการรายงานขาวอัตวินิบาตกรรมภายใตกรอบความคิดตางๆ ไดแก กรอบ
ความคิดในการทํางานดานขาว กรอบความคิดสวนบุคคล กรอบนโยบายของสถาบันที่เกี่ยวของ
และกรอบความคิดทางสังคม วัฒนธรรม บรรทัดฐาน และคานิยม ซึ่งภายใตกรอบความคิดดัง
กลาวนี้จะนํามาซึ่งวาทกรรมที่มีอํานาจในการสรางความเขาใจใหกับคนในสังคม เพราะคงปฏิเสธ
ไดยากวาปจจุบันสื่อมวลชนไมมีสวนเขามาเกี่ยวของตอการรับรู ตีความตอเหตุการณตางๆ ของ
คนในสังคม สอดคลองกับที่สุกัญญา ตรีทิเพนทร (2544:2-3) กลาววา สื่อมวลชนเปนสถาบันที่มี
หนาที่ในการเสนอขอเท็จจริงตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมใหสาธารณชนรับทราบโดยหนาที่ดังกลาวกอ
ใหเกิดอํานาจและอิทธิพลอยางมากในการสรางความคิด ทัศนคติ ความเชื่อใหเปนที่ยอมรับและ
เชื่ออยางฝงแนนจนกลายเปนการสรางภาพความจริงในสังคม แตมิใชเปนการเสนอขอเท็จจริงให
กับสังคม โดยวิธีการสรางภาพความเปนจริงทางสังคมนั้น สื่อมวลชนกระทําผานการเสนอภาพ
เรื่องราวตอกย้ําความคิดความเชื่อใหกับคนในสังคมใหเชื่อตามสิ่งที่นําเสนอจนเกิดการยอมรับวา
มันคือเรื่องจริง
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ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา วาทกรรมขาวอัตวินิบาตกรรมของสื่อมวลชนสามารถ
สรางภาพความเปนจริงเรื่องการทําอัตวินิบาตกรรมใหกับคนในสังคมได ทั้งนี้ขอใหพิจารณาคํา
กลาวที่สนับสนุนอํานาจของวาทกรรมขาวอัตวินิบาตกรรมจากนายแพทยประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
(รายการโทรทัศน ชุด “ปญหาฆาตัวตายในวัยรุน”) ที่วา
“ขาวที่ออกมาเมื่อไปเทียบกับขอมูลที่เราไดมาไมเคยตรงกันเลย เชน ขาวพาดหัว
วา เรียนตกฆาตัวตาย เมื่อทําการเก็บขอมูลยอนหลังพบวา เปนอาการปวยทางจิตที่เรียกวาโรคจิต
เภท ผลการเรียนที่ตกลงไมใชสาเหตุหลัก แตเปนเพราะวาเขาเริ่มปวย และไดรับการรักษาไม
สม่ําเสมอ ขอเสียของการเสนอขาวที่วิเคราะหกันงายๆ วาเปนเพราะเรียนตก อกหักก็เลยฆาตัว
ตายจะกลายเปนการสรางความเขาใจใหกับสังคม ใหคนทั่วไปวาเหตุผลงายๆ อยางนี้คนก็ฆาตัว
ตายกันแลว กระทบกับผูรับขาวคือรูสึกหดหูวาสังคมสมัยใหมนี้เปนอะไรกัน โดยไมไดชวยปองกัน
อะไรเลย”
มีการสํารวจความคิดเห็นตอปญหาการทําอัตวินิบาตกรรมในสังคมไทย พบวา
กลุมคนที่ไมเคยคิดทําอัตวินิบาตกรรมและกลุมคนที่เคยคิดทําอัตวินิบาตกรรมมีทัศนคติในดานลบ
ตอการทําอัตวินิบาตกรรมวาเปนการหนีปญหา ในขณะที่กลุมคนที่ยังคงคิดทําอัตวินิบาตกรรม
กลับมองวาการทําอัตวินิบาตกรรมเปนการแกปญหาและเปนทางออกของปญหา (เธียรชัย งาม
ทิพยวัฒนา และ สุชีรา ภัทรายุตวรรตน,2542:329-343) ซึ่งทําใหนาคิดวาทําไมประชาชนสวน
ใหญในสังคมถึงมีทัศนคติทางลบตอการทําอัตวินิบาตกรรมและผูที่คิดจะทําอัตวินิบาตกรรมเอา
ทางออกดวยการทําอัตวินิบาตกรรมมาจากที่ไหน
นายแพทยเกษม ตันติผลชีวะ (ขาวสด 20 กุมภาพันธ 2545) กลาววา “ไมอยาก
ใหประชาชนไปโยงปญหาเศรษฐกิจหรือความเครียดทั้งหลายไปเขากับการทําอัตวินิบาตกรรม
เพราะจะทําใหมุงมั่นแตวาหากลมเหลวทางเศรษฐกิจแลวจะตองมีทางออกดวยการทําอัตวินิบาต
กรรม” ซึ่งทําใหนาคิดเชนกันวาสื่อมวลชนมีสวนหาทางออกใหกับผูที่กําลังประสบปญหาในชีวิต
หรือไม
มีวาทกรรมเกี่ยวกับการทําอัตวินิบาตกรรมหลายวาทกรรมซึ่งวาทกรรมที่สําคัญ
อันหนึ่งก็คือวาทกรรมทางการแพทย จากคํากลาวของนายแพทยอุดมศิลป ศรีแสงนาม (อางถึงใน
มติชนรายวัน 22 มกราคม 2543) ที่วา
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“การฆาตัวตายในแตละคนจะไมเหมือนกัน โดยทั่วไปเรามักจะคิดวา สาเหตุคือ
เหตุการณภายนอกที่เราเห็น เชน เรียนตก อกหัก มีปญหาเรื่องการเงิน มีปญหาสุขภาพ และเรา
เขาใจวานั่นคือสาเหตุการฆาตัวตาย แตจริงๆ นั่นเปนเพียงเหตุการณภายนอกที่เกิดขึ้นในชีวิตของ
เขา แตสาเหตุที่คนจะมองไมเห็นคือ ขบวนการที่เกิดขึ้นภายในใจ ที่เราไมมีโอกาสจะทําความเขา
ใจได เราพบวาคนที่มีโอกาสฆาตัวตายคือคนที่มีความรูสึกสิ้นหวัง มองไมเห็นทางออกของปญหา
และเปนสภาวะจิตใจที่เขาเลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองลง”
“สังคมมักจะชอบหาผลสรุปโยงเรื่องโนนเรื่องนี้ เชน จากจดหมายฆาตัวตาย หรือ
จากคําพูดของญาติ 2-3 ประโยค แลวก็สรุปวามันคือสาเหตุของการฆาตัวตาย อยากจะย้ําวา ไมมี
คนฆาตัวตายคนไหนฆาตัวตายเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเพียงเหตุเดียว แตจะเปนเรื่องหลายๆ ดานรุม
ทับซับซอน และกดดันคนๆ นั้นจนอยูในสภาวะทางจิตใจที่สับสน และรูสึกทรมานที่จะมีชีวิตอยู ดัง
นั้น อยาโยงวาคนฆาตัวตายเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง เชน อกหัก นอยใจ เพราะจริงๆ มันซับซอน
กวานั้นมาก”
จะเห็นไดวา วาทกรรมทางการแพทยกลาววาการทําอัตวินิบาตกรรมไมไดเกิด
จากสาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียว ซึ่งขัดกับธรรมชาติของสื่อมวลชนที่มักจะสรุปภายในเวลาและพื้นที่
ที่จํากัดวาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร และทําไม โดยพิจารณาจากหลักฐาน คําใหการของ
แหลงขาวหรือลักษณะทางกายภาพภายนอกเปนสวนใหญ ถึงแมวาประเด็น “ทําไม” อาจจะชวย
ใหเขาใจถึงสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมไดถามีการติดตามขาวและความคืบหนา แตสวน
ใหญแลวก็มักจะมีสีสันออกไปทางขาวอาชญากรรมประเภทนักสืบโดยมีโครงเรื่องและวิธีการนํา
เสนอเปนแบบเรื่องที่มีเงื่อนงํา (suspense) ทําใหผูอานสนุกสนานอยูกับการพลิกปมและการ
ปะติดปะตอเรื่องที่เกิดขึ้นผานการสืบสวนหารองรอยของเจาหนาที่ตํารวจที่ออกปฏิบัติการคลี่
คลายเหตุการณที่เกิดขึ้นใหกระจางชัดมากกวาที่จะนําเสนอถึงความซับซอนของชีวิตมนุษยในการ
ที่คนๆ หนึ่งจะตัดสินใจทําอัตวินิบาตกรรม
มีหลายการศึกษาที่พยายามหาสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมจากหลายๆ แง
มุม ซึ่งพอประมวลไดวามีสาเหตุมาจากหลายๆ ปจจัยไดแก การปวยดวยโรคทางจิตเวช ปจจัยทาง
สังคม ปจจัยทางจิตใจ ปจจัยทางชีวภาพ ปจจัยดานพันธุกรรม การปวยดวยโรคทางกาย ปจจัย
ดานสื่อ
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ซึ่งพบวามากกวารอยละ 90 ของผูที่ทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จปวยเปนโรคทางจิต
เวชชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกวา โดยเปนโรคซึมเศรา (Major Depressive Disorder) ประมาณ
รอยละ 30-64 เปนโรคจิตเภท (Schizophrenia) ประมาณรอยละ 10 ซึ่งสวนใหญมักกระทําในชวง
ที่มีอาการซึมเศรารวมดวย เปนโรคติดสารเสพยติดชนิดใดชนิดหนึ่ง (Substance Dependence)
เชน ติดสุรา ประมาณรอยละ 15 ซึ่งก็มักจะพบในผูที่มีโรคซึมเศรารวมดวยเชนกัน และมีเหตุการณ
ความเครียดในชีวิตเปนปจจัยกระตุน นํามากอนการทําอัตวินิบาตกรรม เชน การสูญเสีย หรือพลัด
พรากจากคนรัก ปญหาการงาน การเงิน และกฎหมาย นอกจากนั้น การใชหรือติดสารเสพติดยังมี
ความเกี่ยวของกับการทําอัตวินิบาตกรรมโดยเฉพาะในผูปวยที่มีปญหาบุคลิกภาพ (Personality
Disorder) ซึ่งมีอยูประมาณรอยละ 15 (ศิริลักษณ ศุภปติพร,2544:357-360)
จากขอมูลทางการแพทยขางตนพบวา สาเหตุสําคัญของการทําอัตวินิบาตกรรมที่
คนสวนใหญในสังคมไทยยังไมคอยเขาใจคือ ภาวะของการเปนโรคซึมเศรา ซึ่งความรูสึกที่แสดงถึง
อารมณเศรามีหลายอยาง เชน ใจคอหดหู ไมมีชีวิตชีวา รูสึกไมแจมใส ไมเบิกบาน เปนตน มีผูปวย
จํานวนไมนอยที่เมื่อเศรามากๆ จะคิดอยากตาย ผูปวยที่เศรามากๆ อาการไมสบายจะมีมากและรู
สึกทรมาน เมื่อเปนมากขึ้นถึงจุดที่ไมอาจทนตอไปได ผูปวยจะหาทางหนีจากความทรมานและ
ความตายเปนทางออกที่ผูปวยสวนมากนึกถึงเปนสิ่งแรก ถายิ่งเศรามากความรูสึกทรมานจะมีมาก
และความคิดอยากตายจะรุนแรงมากขึ้น ผูปวยโรคซึมเศราที่มีอาการรุนแรงและมีความคิดฆาตัว
ตายอาจฆาตัวเองและผูอื่นซึ่งผูปวยรัก เชน คูครองหรือบุตรไปพรอมกัน โดยเกิดความคิดวาเพื่อให
หลุดพนจากความทุกข และเคราะหกรรมไปดวยกัน และไปอยูรวมกันใหมในชาติหนา ความคิดดัง
กลาวทางการแพทยถือวาเปนอาการหลงผิดของคนวิกลจริตซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่ง (สมภพ เรือง
ตระกูล,2543:5-11) สวนสาเหตุภายนอกตางๆ เชน ปญหาเรื่องความรัก ความสัมพันธ การเรียน
การงาน การเงิน หนี้สิน มีหลายงานวิจัยที่กลาววาเปนเพียงปจจัยกระตุนใหเกิดการทําอัตวินิบาต
กรรม
จะเห็นไดวา วาทกรรมเกี่ยวกับการทําอัตวินิบาตกรรมในทางการแพทยแลวคือ
เรื่องของความเจ็บปวยดานจิตใจ (Mental Illness) บุญรักษ บุญญะเขตมาลา (2542) กลาววา
ความยากในงานของจิตแพทยคือ ขอเท็จจริงที่วาโรคเกี่ยวกับจิตมีลักษณะเชิงสัมพัทธในทํานองที่
จะวาปวยก็ปวย ไมปวยก็ไมปวย แลวแตจะคิด นอกจากกรณีสุดโตงจริงๆ เทานั้นทุกฝายจึงจะเห็น
พองตองกันเปนเอกฉันทไดวาปวยจริงๆ แบบไมมีขอกังขา ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดที่สื่อมวลชน
จะมีวาทกรรมแบบอื่นที่ตางไปจากวาทกรรมในทางการแพทย อีกทั้งประเด็นการทําอัตวินิบาต
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กรรมมีหลายแงมุมที่มีผลตอทัศนคติ ความเชื่อของผูคน เชน การกระทําอัตวินิบาตกรรมในทาง
พุทธศาสนาถือเปนบาปสูงสุด แตในบางศาสนาไมถือวาเปนการทําอัตวินิบาตกรรม เชน ชาวฮินดู
ผูหญิงที่สามีตายจะกระโดดเขากองไฟตามสามีซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของพิธี และชาวญี่ปุนที่ถือวา
การอัตวินิบาตกรรมเปนการแสดงถึงเกียรติยศ
วาทกรรมขาวอัตวินิบาตกรรมของสื่อมวลชนนั้น
กอใหเกิดความสัมพันธเชิง
อํานาจในสังคม เนื่องจากสื่อมวลชนไดมีการผลิตและเผยแพร ตอกย้ําความจริงอยูตลอดเวลา
หากแตเปนความจริงที่อยูภายใตกฎเกณฑชุดหนึ่ง ที่กลาวเชนนี้เพราะสอดคลองกับที่ Michel
Foucault (อางถึงในไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2545) เห็นวา เราถูกบังคับใหผลิตความจริงของ
อํานาจ (the truth of power) ซึ่งชวยสนับสนุนสงเสริมอํานาจใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีความ
เปนไปไดที่สื่อมวลชนจะทํางานโดยผานวาทกรรมที่สนับสนุนอํานาจตางๆ ในสังคมใหเขมแข็งขึ้น
โดยเฉพาะพิจารณาไดจากธรรมเนียมในการทํางานของนักขาวสายอาชญากรรม ที่ใหความสําคัญ
อยางมากกับแหลงขาวที่เปนเจาหนาที่ตํารวจ
Norman Fairclough (1995 อางถึงในสุกัญญา ตรีทิเพนทร, อางแลว: 7-10)
กลาวถึงการวิเคราะหวาทกรรมในแงตัวบท (Text) ซึ่งก็คือ ภาษา วาเปนวิเคราะหการสรางความ
หมาย ซึ่งจากตัวบทดังกลาวสามารถศึกษาวาไดสรางลักษณะเฉพาะอะไรใหเกิดขึ้น กลาวคือ วาท
กรรมนั้นมีอํานาจในกําหนด ตัดสิน จัดประเภท ประณาม ตอเรื่องนั้นๆ ได
มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุวา สื่อมวลชนมักใชการเลาเรื่องมาเปนวิธีการในการราย
งานขาวโดยเฉพาะขาวอาชญากรรม ทั้งนี้เพื่อใหนาติดตาม มีอรรถรส กระตุนความรูสึกของผูอาน
โดยใหเหตุผลเรื่องการแขงขัน การอยูรอดทางธุรกิจ การรายงานขาวอัตวินิบาตกรรมซึ่งถูกจัดอยูใน
ประเภทขาวอาชญากรรมมักถูกถายทอดผานแนวทางการเลาเรื่องเชนกัน ภาษาที่ใชนอกจากจะ
ทําหนาที่ในการใหสีสันกับขาวแลว ภาษายังมีสวนสรางความหมายในเชิงลึกใหกับเหตุการณ รวม
ถึงตัวบุคคลในขาวอีกดวย หนังสือพิมพจะมีกลยุทธในการเลือกใหน้ําหนักกับถอยคําบางคําไปใน
ทิศทางที่สอดคลองกับความรูสึก ทัศนะหรือมุมมองที่หนังสือพิมพมีตอขาวนั้น ดวยลักษณะของ
ภาษาเชนนี้นี่เองที่จะมีผลตอการรับรูและการตีความของผูอานตอเหตุการณและบุคคลในขาวอัต
วินิบาตกรรมโดยไมไดคํานึงวามันคือการทํางานของวาทกรรมนั้นๆ เทานั้นเอง
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ปญหานําวิจัย
1. ขาวอัตวินิบาตกรรมในหนังสือพิมพไทยประกอบดวยประเด็นขาวอะไรบาง
2. ขาวอัตวินิบาตกรรมถูกประกอบสรางขึ้นดวยวาทกรรมประเภทใดบาง
3. หนังสือพิมพไทยใชวิธีการใดในการสรางวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลที่ไดจากการวิจัยจะมีสวนชวยใหผูรับสารรูเทาทันวาทกรรมของสื่อเพื่อการ
บริโภคสื่ออยางมีวิจารณญาณ
2. เพื่อกระตุนใหสื่อมวลชนตรวจสอบตนเองตอผลกระทบของการนําเสนอขาวอัต
วินิบาตกรรมและหาทางปรับปรุงการนําเสนอ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “วาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพไทย” ใช
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของดังขอ 1-4 โดยผูวิจัยจะใชกรอบเรื่องอัตวินิบาตกรรมมาชวยศึกษา
เพื่อที่จะสามารถทําความเขาใจตอประเด็นการทําอัตวินิบาตกรรมไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งนํา
กรอบเรื่องวาทกรรมมาใชวิเคราะหเพื่อหาประเภทของวาทกรรม ตลอดจนนําแนวคิดเรื่องขาวและ
เรื่องขาวกับการสรางความเปนจริงทางสังคมมาเปนกรอบในการพิจารณาวิธีการสรางวาทกรรม
ของหนังสือพิมพ
1. แนวคิดเกี่ยวกับการทําอัตวินิบาตกรรม
2. แนวคิดเรื่องวาทกรรมและอํานาจ (Discourse and Power)
3. แนวคิดเรื่องขาว
4. แนวคิดเรื่องขาวกับการสรางความเปนจริงทางสังคม (News as social
construction of reality)

แนวคิดเกี่ยวกับการทําอัตวินิบาตกรรม
คําวา “อัตวินิบาตกรรม” เมื่อพิจารณาตามรากศัพทจะมาจากคําตางๆ ตอไปนี้
อัตต (Sui) หมายถึง อัตต ตนเอง (Self)
วินิบาต (Cide) หมายถึง การทําลาย การฆา (Murder)
กรรม หมายถึง การกระทํา
รวมความแลวจึงหมายถึง การกระทําที่เปนการฆา หรือทําลายตนเอง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดใหความหมายของการทําอัต
วินิบาตกรรมวา เปนการกระทําที่ปลิดชีวิตตนเองดวยความสมัครใจและตั้งใจ ดังนั้น บุคคลที่มี
พฤติกรรมที่จะทําลายตนเองหรือมีพฤติกรรมที่จะทําใหตนเองเสียชีวิต แตไมมีเจตนาที่จะตาย
จริงๆ ไมถือวาเปนการกระทําอัตวินิบาตกรรม จนกวาจะมีขอมูลที่บงวาการกระทํานั้นๆ เพื่อจบ
ชีวิตของตนเอง
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ถาหากจะพิจารณาแตความหมายที่ใหอาจทําใหมองเห็นวา อัตวินิบาตกรรมเปน
เพียงการมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบุคคลนั้นไดทํารายตนเองเพื่อใหเกิดการสิ้นสูญชีวิตของตน
แตแทจริงแลวความหมายของคําวาอัตวินิบาตกรรมมีความหมายกวางขวางกวานั้นมาก
Shneidman และ Farberow (อางถึงในปยฉัตร เนนเลิศ,2524:19) ไดกลาววาเปนการยากที่จะให
คําจํากัดความที่ชี้เฉพาะลงไป ความหมายของอัตวินิบาตกรรมคอนขางกวาง ครอบคลุมไปหลาย
พฤติกรรม ทั้งการกระทําไดสําเร็จ การพยายามกระทํา การถูกคุกคาม รวมทั้งการมีภาวะซึมเศรา
ซึ่งทําใหเกิดพฤติกรรมที่เปนการทําลายตนเอง
ศูนยการศึกษาพฤติกรรมการทําอัตวินิบาตกรรม กระทรวงสาธารณสุข สหรัฐ
อเมริกา จัดระดับความรุนแรงของพฤติกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมดังนี้ (อางถึงในธัญญาลักษณ
โรหิตเสถียร,2530:3-4)
1. การทําอัตวินิบาตกรรมที่ทําไดสําเร็จ (completed suicide or committed or
successful suicide) หมายถึง อัตวินิบาตกรรมที่ผูกระทํามีความตั้งใจที่จะฆาตนเองใหตายและ
สามารถกระทําไดสําเร็จตามมุงหวัง ทั้งนี้ดวยความรูสึกไมอยากมีชีวิตอยูอยางรุนแรง มองเห็นวา
ชีวิตวางเปลาไรคาไรความหมาย หมดอาลัยตายอยากในชีวิต มีความคิดวาการอยูนานวันก็จะยิ่ง
เปนการเพิ่มปญหาใหกับตนเอง จัดเปนพฤติกรรมมุงหวังจะตายจริง มีพฤติกรรมการทําลายตนเอง
ที่รุนแรง (Serious Suicidal Attempt)
2. การทําอัตวินิบาตกรรมแบบคุกคาม (self-inflicted , life threatening ,
threatened-suicide) เปนพวกที่มีความคิดอยากทํารายตนเอง แตขณะเดียวกันก็กลัวการกระทํา
เชนนั้น มักคิดซ้ําๆ ถึงการทําอัตวินิบาตกรรม หรือบางรายพูดขูวาอยากจะทําอัตวินิบาตกรรม ทั้งที่
ใจจริงนั้นไมอยากตายและกลัวตาย ผูกระทําประเภทนี้มักมีความวิตกกังวลสูง และมักเปนพวกย้ํา
คิดย้ําทํา
3. การพยายามทําอัตวินิบาตกรรม (suicide attempt หรือ parasuicide) เปน
การกระทําที่มุงจะจบชีวิตตนเองลงดวยน้ํามือของตนเอง แตไมสามารถกระทําไดสําเร็จ บุคคลผู
นั้นยังคงมีชีวิตอยูที่เต็มไปดวยความขัดแยง ตัดสินใจไมไดระหวางความปรารถนาที่จะอยูหรือจะ
ตาย ซึ่งการที่กระทําอัตวินิบาตกรรมไมสําเร็จอาจสืบเนื่องมาจากเปนการกระทําที่ไมรุนแรง วูวาม
ขาดความรูในวิธีการทํา เชน การกินยาตายที่ใชขนาดไมมากพอจะทําใหเกิดอันตรายตอชีวิต ทําให
ผูกระทําไมตายจริง ทั้งที่มีเจตนาแทจริงที่จะดับชีวิตตนเอง หรือมีผูชวยเหลือทันเวลา การพยายาม
ทําอัตวินิบาตกรรมยังแบงออกเปน

13

3.1 การพยายามทําอัตวินิบาตกรรมแบบประทวง (suicidal gesture)
คนพวกนี้ใจจริง ไมอยากตาย แตทําลงไปเพื่อประทวงหรือเรียกรองความสนใจจากผูอื่น
3.2 การพยายามทําอัตวินิบาตกรรมแบบจริงจัง (serious suicidal
attempt) เปนพวกที่ตั้งใจทํารายตนเองอยางรุนแรงและจริงจัง พวกนี้มักจะคิดวาไมมีทาง
แกไขปญหาดวยวิธีอื่นนอกจากตายจึงจะพนทุกข มักเห็นชีวิตวางเปลา ไรคาไรความ
หมาย ไรที่พึ่ง คิดวาการมีชีวิตอยูนับวันแตจะมีปญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในจํานวนคนที่
พยายามทําอัตวินิบาตกรรม 8 คน จะมีคนที่ทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จ 1 คน คิดเปนอัตรา
สวน 8 ตอ 1
นักจิตวิทยา จิตแพทย และนักสังคมวิทยา ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการทําอัต
วินิบาตกรรมของมนุษยไวอยางกวางขวาง มีหลายการศึกษาพยายามหาสาเหตุของการทําอัต
วินิบาตกรรม ซึ่งพอประมวลไดวา การทําอัตวินิบาตกรรมเปนผลรวมของปจจัยตางๆ ดานชีววิทยา
จิตวิทยา และสังคมวิทยา ผูวิจัยสรุปปจจัยและสาเหตุตางๆ ไดดังตอไปนี้
1. การปวยดวยโรคทางจิตเวช
ศิริลักษณ ศุภปติพร (2544:357-358) กลาววา การปวยดวยโรคทางจิตเวช เปน
ปจจัยสําคัญที่สุดที่ชวยบงบอกถึงความเสี่ยงตอการทําอัตวินิบาตกรรม จากหลายการศึกษาพบวา
มากกวารอยละ 90 ของผูที่ทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จปวยเปนโรคทางจิตเวชชนิดใดชนิดหนึ่งหรือ
หลายๆ ชนิดรวมกัน ซึ่งสามารถแบงออกเปน
1.1. โรคความผิดปกติทางอารมณหรือโรคอารมณแปรปรวน (Mood
Disorders) แบงตามลักษณะอาการออกเปน 2 กลุมคือ
1.1.1 โรคอารมณเศรา (Depressive Disorders) แบงออกเปน
2 ชนิด คือ
1.1.1.1 โรคซึมเศรา (Major Depressive Disorder)
อาการสําคัญคือ มีอารมณเศรา หงุดหงิด โกรธงาย รูสึกเบื่อหรือหมด
ความสนใจในสิ่งตางๆ เบื่ออาหาร นอนไมหลับ ออนเพลียไมมีแรง มี
ความคิดและการเคลื่อนไหวเชื่องชาหรือรูสึกพลุงพลานกระวนกระวายใจ
รูสึกไรคาหรือตําหนิตัวเองมากผิดปกติ สมาธิเสียหรือมีความลังเลใจ มี
ความคิดอยากตาย คิดทําอัตวินิบาตกรรม หรือพยายามทําอัตวินิบาต
กรรม
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1.1.1.2 โรคอารมณซึมเศราเรื้อรัง (Dysthymic
Disorder) อาการตางๆ คลายกับโรคซึมเศราแตความรุนแรงนอยกวา
อาการที่พบบอยสวนใหญเปนอาการทางดานอารมณและความคิด โดยผู
ปวยจะมีอารมณเบื่อหนาย ทอแท มองโลกในแงลบ มีแนวโนมที่จะโทษ
ตนเอง
ประมาณรอยละ 30-64 ของผูที่ทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จปวย
เปนโรคซึมเศราและรอยละ 15 ของผูปวยซึมเศราทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จ
ลักษณะสําคัญที่บงวาผูปวยโรคซึมเศรามีแนวโนมจะทําอัตวินิบาตกรรม คือ มี
ประวัติการทําอัตวินิบาตกรรมในครอบครัวโดยเฉพาะญาติสนิท เชน บิดา มารดา
พี่นองและบุตร มีประวัติเคยพยายามทําอัตวินิบาตกรรมมากอน (พบวาประมาณ
1 ใน 3 ของผูปวยที่กระทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จ มีประวัติเคยพยายามกระทําอัต
วินิบาตกรรมมากอน) ผูปวยที่แสดงเจตนาโดยแนชัดวาจะทําอัตวินิบาตกรรมอาจ
แสดงใหทราบโดยคําพูด การกระทํา หรือเขียนจดหมาย (พบวาผูปวยประมาณ 1
ใน 3 ที่กระทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จไดแสดงเจตนาไวอยางแนชัด กอนหนานั้น)
อันตรายที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของโรคซึมเศรานอกจากทําอัตวินิบาตกรรม คือ
การฆาผูอื่น (Homicide) ซึ่งผูนั้นมักจะเปนบุคคลที่ผูปวยรัก เชน บุตร สามีหรือ
ภรรยา ผูปวยมักจะเปนโรคซึมเศรารุนแรง หรือมีอาการทางจิตรวมดวย ผูปวยจะ
มีความคิด หลงผิดวา ถาตนตายไป บุคคลที่รักที่มีชีวิตอยูจะลําบาก จึงสมควร
ตายไปพรอมกับตนเพื่อใหหลุดพนจากความทุกขลําบากดวยกัน (ประเวศ ตันติพิ
วัฒนสกุล,รายการโทรทัศน ชุด “ทําไมตองฆาตัวตาย”)
1.1.2 โรคไบโพลาร (Bipolar Disorders) หรือโรคอารมณผิด
ปกติทั้ง 2 ดาน (Depression และ Mania) อาการที่สําคัญคือ มีอาการบาคลั่ง
(Mania) ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และมีอาการของโรคซึมเศรา (Major
Depression) ซึ่งอาจเปนครั้งเดียวหรือหลายครั้งดวย
1.2 โรคจิตเภท (Schizophrenia) อาการที่สําคัญของโรคแบงออกเปน 2
กลุมคือ อาการทางดานบวกและอาการทางดานลบ
อาการทางดานบวกมีดังตอไปนี้
- ความคิดหลงผิด (Delusion) อาการหลงผิดชนิดที่พบบอยคือ หลงผิด
คิดไปเองวามีคนปองราย คิดไปเองวามีคนพูดเรื่องราวเกี่ยวกับตน เชน เห็นคนคุยกันก็คิด
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วาเขานินทาวารายตน อาการหลงผิดบางชนิดมีความสําคัญมาก เพราะพบในโรคจิตเภท
บอยกวาโรคจิตชนิดอื่น คือ ผูปวยเชื่อวาความคิดและการกระทําของตนถูกควบคุม โดย
อํานาจภายนอกบางอยาง เชื่อวาความคิดของตนถูกดึงออกไปจากสมองดวยอํานาจบาง
อยาง เชื่อวาความคิดที่มีอยูไมใชของตน แตเปนความคิดของคนอื่นใสเขามาในสมองตน
เชื่อวาความคิดของตนสงออกไปเปนเสียง ทําใหผูอื่นลวงรูความคิดของผูปวย
- อาการประสาทหลอน (Hallucination) ผูปวยจะมีประสาทหลอนชนิด
ตางๆ ชนิดที่พบบอยที่สุดคือ หูแวว โดยเสียงแววที่ไดยินอาจเปนเพียงเสียงหรือคําพูด คํา
พูดที่พบบอยคือ เสียงคนพูดวา หรือสบประมาทหรือพูดเรื่องเกี่ยวกับผูปวย อาจเปนเสียง
คนๆ เดียว หรือหลายคน ผูปวยอาจรับฟงเฉยๆ พูดโตตอบหรือรูสึกกลัว
- ความผิดปกติของคําพูด ผูปวยโรคจิตเภทจะมีปญหาในดานความคิด
ขาดการเชื่อมโยงของเหตุผล ไมสามารถลําดับความคิดตามขั้นตอนของเหตุการณ ดังนั้น
เวลารับฟงผูปวยพูด หรือตอบคําถามจึงไมคอยเขาใจ หรือฟงไมรูเรื่อง เพราะคําพูดจะไม
ตอเนื่องกันเปนเรื่องราว โดยเปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่ง
- ความผิดปกติของพฤติกรรม ผูปวยมีพฤติกรรมวุนวายในลักษณะ
ตางๆ ตั้งแตมีพฤติกรรมเหมือนเด็กจนถึงพลุงพลานกระวนกระวายอยางรุนแรง อาจไมสน
ใจดูแลตัวเอง แตงตัวสกปรก หรือแตงตัวในลักษณะแปลกประหลาด บางรายมีพฤติกรรม
ทางเพศไมเหมาะสม เชน การสําเร็จความใคร (Masturbation) ในที่สาธารณะ ผูปวยอาจ
สงเสียงรองตะโกนหรือกลาวคําหยาบ
อาการทางดานลบมีดังตอไปนี้
- อารมณเฉยเมย สีหนาของผูปวยเรียบเฉย ขาดการแสดงออกของ
อารมณ ไมมีการสบตา หรือการแสดงกิริยาทาทาง วิธีการตรวจอาการนี้ คือสังเกตดูขณะผู
ปวยมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
- พูดนอยหรือไมพูด แสดงออกโดยการตอบคําถามสั้นๆ ใชคําพูดนอย
และไมสนใจที่จะตอบ
- ขาดความสนใจทํากิจกรรมทุกชนิด ผูปวยไมสามารถริเริ่มในการทํา
กิจกรรมทุกชนิด โดยจะนั่งเฉยๆ เปนเวลานานๆ และไมสนใจที่จะเขารวมในการทํางาน
หรือกิจกรรมดานสังคม
อาการของผูปวยตองมีติดตอกันเปนเวลานานอยางนอย 6 เดือน และใน
ชวงเวลาดังกลาวตองมีอาการในระยะที่โรคกําลังเปนรุนแรง (Active phase) อยางนอย 1
เดือน ผูปวยอาจมีอาการไมสบายนํามากอน (Prodromal symptoms) รอยละ 10 ของผู
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ปวยโรคนี้ทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จ และสวนใหญมักกระทําในชวงปแรกๆ ของการปวย
ประมาณครึ่งหนึ่งเคยพยายามทําอัตวินิบาตกรรมมากอน สวนใหญมักกระทําในชวงที่มี
อาการซึมเศรารวมดวย มีจํานวนนอยที่กระทําขณะที่มีอาการประสาทหลอน หรือความ
คิดหลงผิดระแวง พบวา 1 ใน 3 ของผูปวยทําอัตวินิบาตกรรมหลังจากออกจากโรง
พยาบาลไปเพียงไมกี่สัปดาห
1.3 การติดสารชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด (Substance
Dependence) กลุมอาการทางจิตเวชเนื่องจากสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท ซึ่งมีทั้งหมด
11 ชนิดคือ สุรา แอมเฟทามีน คาเฟอีน กัญชา โคเคน สารหลอนประสาท สารระเหย
นิโคติน ฝน phencyclidine และยานอนหลับ หรือยาคลายกังวล โดยกลุมที่มีความเสี่ยงที่
จะทําอัตวินิบาตกรรมคือ กลุมติดสุรา (Alcohol Dependence)
การติดสุรา เพิ่มความเสี่ยงตอการทําอัตวินิบาตกรรม โดยเฉพาะในผูที่มี
โรคซึมเศรารวมดวย และมักพบเหตุการณความเครียดในชีวิตเปนปจจัยกระตุนนํามากอน
การทําอัตวินิบาตกรรม เชน การสูญเสีย หรือพลัดพรากจากคนรัก ปญหาการงาน การเงิน
และกฎหมาย อยางไรก็ตาม มีการศึกษาถึงปจจัยทํานายอื่นที่อาจบอกถึงความเสี่ยงตอ
การทําอัตวินิบาตกรรมในผูปวยติดสุรา เชน การเพิ่งดื่มสุราอยางมาก การปวยดวยโรคซึม
เศรา ความคิดทําอัตวินิบาตกรรม การขาดที่พึ่งหรือผูชวยเหลือประคับประคอง การอยูคน
เดียว และการวางงาน พบวายิ่งมีหลายปจจัยความเสี่ยงยิ่งสูง และถาพบตั้งแต 4 ใน 6
ปจจัยเหลานี้ยิ่งบงวาผูติดสุรานั้นมีความเสี่ยงสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาที่พบความ
สัมพันธระหวางผูปวยติดสุราที่มีความเสี่ยงตอการพยายามทําอัตวินิบาตกรรมกับประวัติ
ครอบครัวที่มีการทําอัตวินิบาตกรรมในเครือญาติ
1.4 ความผิดปกติของบุคลิกภาพ (Personality Disorders) ชนิดของ
ความผิดปกติของบุคลิกภาพมีอยูหลายกลุม โดยกลุมที่มีความเสี่ยงที่จะทําอัตวินิบาต
กรรมสูงอยูในกลุม Borderline Personality Disorder โดยผูปวยไมยอมรับความจริง กลัว
การถูกทอดทิ้ง หรือพลัดพรากจากบุคคลที่มีความสําคัญตอผูปวยอยางมาก กลัววาจะ
ตองอยูอยางโดดเดี่ยว ซึ่งอาจเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงหรือคิดไปเอง ความกลัวนี้จะสง
ผลกระทบตอผูปวยเกี่ยวกับเอกลักษณ อารมณ การรูการเขาใจ (Cognition) และพฤติ
กรรม มีความรูสึกหวั่นไหวเปนอยางมากเมื่อตองประสบกับภาวะดังกลาวและผูปวยอาจ
ทํารายตนเองหรือพยายามทําอัตวินิบาตกรรม
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ผูปวยขาดการมีมนุษยสัมพันธที่ดีอยางมาก อารมณเปลี่ยนแปลงงาย
และรวดเร็ว เปลี่ยนจากรัก เชิดชู เปนเกลียด ดูถูก จะมีความรูสึกที่ดีเฉพาะตอผูที่ตนพึ่งพา
ไดเทานั้น มีความสับสนเกี่ยวกับเอกลักษณของตนโดยจะเปลี่ยนทั้งเปาหมาย และคุณคา
ของชีวิต แนวความคิด อาชีพและเรื่องเกี่ยวกับเพศ (Sexual Identity) รวมทั้งกลุมเพื่อนที่
คบกันอยูจะเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว อาจเปลี่ยนนิสัยจากเดิมซึ่งเคยเปนคนที่ตองพึ่งพา
และตองการกําลังใจจากผูอื่น มาเปนผูที่มีความคิดผูกพยาบาท สวนใหญจะมองตนเอง
เปนคนไมดี หรือชั่วราย บางขณะอาจคิดวาไมมีตัวตนอยูในโลก ความรูสึกดังกลาวจะเกิด
ขึ้นเมื่อผูปวยตองอยูอยางโดดเดี่ยว ขาดผูชวยเหลือสนับสนุน มีพฤติกรรมหุนหันพลันแลน
ควบคุมตัวเองไมได (Impulsivity) อยางนอย 2 อยาง เชน เลนการพนัน ใชจายฟุมเฟอย
รับประทานอาหารมากผิดปกติ (Binge eating)ใชสารเสพติด ขับรถโดยประมาท หรือมี
เพศสัมพันธที่ละเลยตอความปลอดภัย มีความคิดหรือพฤติกรรมที่แสดงวาไมอยากมีชีวิต
อยู พบวาผูปวยรอยละ 8-10 ทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จ อาจทํารายตนเอง เชน ตัดนิ้ว หรือ
เผาตนเอง และขูวาจะทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งการทํารายตนเองดังกลาวเปนการรองขอ
ความชวยเหลือ และความเห็นใจจากบุคคลที่มีความสําคัญตอผูปวย การทํารายตนเองจะ
เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผูปวยถูกขูวาจะถูกทอดทิ้ง หรือตองมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
ผูปวยมีอารมณแปรปรวนงาย โดยมีอารมณหงุดหงิดงาย หรือวิตกกังวล
อยางมาก สลับกับอารมณโกรธ มีอาการตื่นตระหนก หรือกลัวอยางมาก (panic) หรือทอ
แทสิ้นหวัง เนื่องจากผูปวยขาดการมีมนุษยสัมพันธที่ดีอยางมาก ทําใหรูสึกเบื่อหนายเงียบ
เหงาเปลาเปลี่ยวอยูเสมอ ผูปวยไมสามารถควบคุมอารมณโกรธของตนไดและจะรูสึก
โกรธมากเมื่อไมไดรับความสนใจ ความรัก ความเอาใจใสจากบุคคลที่คาดหวัง ภายหลัง
ตอมาผูปวยอาจมีความรูสึกผิด ซึ่งจะเปนแรงเสริมความคิดของผูปวย วาตนเปนคนไมดี
และชั่วราย นอกจากนี้ผูปวยชอบพูดจาเสียดสีผูอื่น และมีความรูสึกขมขื่นใจอยูลึกๆ มีการ
ศึกษาพบวาผูปวยบุคลิกภาพผิดปกติชนิด Borderline ที่มีภาวะซึมเศราชนิดรุนแรง มี
ความเสี่ยงตอการพยายามทําอัตวินิบาตกรรมเพิ่มขึ้น ทั้งในดานจํานวนครั้งและความ
อันตราย
1.5 โรคกลุมอาการกังวล (Anxiety Disorders) โรคที่มีความเสี่ยงที่จะทํา
อัตวินิบาตกรรมในกลุมนี้คือ
1.5.1 โรคแพนิค (Panic Disorder) อาการสําคัญคือ ใจสั่น
เหงื่อแตก ตัวสั่น หายใจขัด เจ็บหนาอก คลื่นไส มึนงง กลัวคุมตนเองไมได กลัววา
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ตนกําลังจะตาย หรือที่เรียกวา panic attack ซึ่งเกิดขึ้นซ้ําบอยๆ และเกิดขึ้นเอง
อยางรวดเร็ว รุนแรง บางรายอาจมีอาการกลัวการอยูในสถานที่ซึ่งตนอาจเกิด
อาการ panic attack ขึ้นมาแลวจะไมไดรับความชวยเหลือหรือจะหนีไปไหนไมได
รอยละ 20 ของผูปวยโรคแพนิคเคยพยายามทําอัตวินิบาตกรรม
แตมักมีภาวะอื่นรวม เชน อาการซึมเศรา การใชสารเสพติด และความผิดปกติ
ของบุคลิกภาพ แตถาไมมีความผิดปกติอื่นรวมพบวามีอัตราการพยายามทําอัต
วินิบาตกรรมเพียงรอยละ 7 ทั้งนี้ผูปวยแพนิคมีอัตราการทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จ
คอนขางนอย คือพบรอยละ 1.2 ของผูปวยทําอัตวินิบาตกรรมทั้งหมด ดังนั้น การ
ประเมินความเสี่ยงตอการทําอัตวินิบาตกรรมในผูปวยแพนิคจึงควรพิจารณา
ความผิดปกติอื่นรวมดวยดังกลาวขางตน
1.5.2 โรคย้ําคิดย้ําทํา (Obsessive-Compulsive Disorders)
โดยสวนใหญผูปวยมักมาพบแพทยดวยอาการของโรคทางกายมากกวาที่จะมา
พบจิตแพทยโดยตรง อาการที่นํามาพบแพทยไดบอยๆ เชน แผลถลอกที่มือ มือ
เปอย เหงือกอักเสบ จากการแปรงฟนซ้ําๆ บอยๆ พอแมนําเด็กมาตรวจสอบพฤติ
กรรมซ้ําๆ ของเด็ก ในกลุมผูปวยที่มาพบจิตแพทยโดยตรง มักจะมาดวยอาการ
Obsessive ที่เกี่ยวกับเรื่องความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย พฤติกรรม
ทางเพศ พฤติกรรมรุนแรง และ Compulsion เชน ตรวจเช็คกลอนประตู ตามเรื่อง
เดิมซ้ําซาก ลางมือ นับสิ่งของ การจัดวางของใหเปนระเบียบซ้ําๆ
1.6 ภาวะการปรับตัวผิดปกติ (Adjustment Disorders) โดยกลุมที่มี
ความเสี่ยงที่จะทําอัตวินิบาตกรรมอยูในกลุม Adjustment Disorders with Depressed
Mood อาการสําคัญคือ เมื่อมีปญหาทางดานจิตใจหรือความเครียด ผูปวยจะรูสึกไมแจม
ใส กังวล ไมสบายใจ ครุนคิด มีอารมณเศรา พฤติกรรมกาวราว เสียใจ เบื่ออาหาร
2. ปจจัยทางสังคม
แนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยาเห็นวา การทําอัตวินิบาตกรรมนั้นเกิดขึ้นเมื่อคนเราไม
สามารถควบคุมตนเองได บุคคลที่ไดเสนอแนวคิดนี้คือ Emile Durkheim ซึ่งกลาวถึงอิทธิพลของ
สังคมและวัฒนธรรม เชน ความสัมพันธและเขากันไดดีกับสังคม (Social Integration) วามีผลตอ
ความเสี่ยงในการทําอัตวินิบาตกรรม (อางถึงในนีรา พรเดชวงศ, 2539:25-27) โดยแบงการกระทํา
อัตวินิบาตกรรมเปน 3 แบบคือ
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2.1 การทําอัตวินิบาตกรรมที่มีสาเหตุมาจากตัวเอง (Egoistic Suicide)
หมายถึง การทําอัตวินิบาตกรรมที่บุคคลผูนั้นมีความยึดมั่น หรือติดพันอยูกับกลุมนอย
เกินไป หรืออีกนัยหนึ่งเกิดจากสังคมนั้นๆ มีการรวมตัวของกลุมต่ํา ทําใหไมสามารถควบ
คุมบุคคลใหปฏิบัติตามกฎเกณฑ และขอปฏิบัติของสังคม หรือสังคมไมมีอิทธิพลและ
ความสําคัญตอบุคคลทําใหบุคคลคิดถึงแตตัวเองและยึดตนเองเปนสําคัญ คิดถึง
ประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม เพราะโดยทั่วๆ ไปแลว มนุษยยิ่งมีความผูกพันกับกลุม
หรือสังคมมากเทาใด เขาจะไดรับแรงสนับสนุน หรือกําลังใจจากกลุมมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น
แรงที่จะชวยยับยั้งมิใหทําอัตวินิบาตกรรมยิ่งมีมากขึ้น ในทางกลับกันกับบุคคลที่แยกตัว
ออกจากกลุม ไมเกี่ยวพันกับกลุมเลยหรือถามีก็มีในระดับต่ํา บุคคลประเภทนี้ โอกาสที่จะ
เสี่ยงกับการทําอัตวินิบาตกรรมจะสูงเพราะขาดแรงยับยั้งนั่นเอง
ตัวอยางเชน
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ในบรรดาผูนับถือศาสนาตางๆ
ปรากฏวา ผูที่นับถือแคธอลิคมีอัตราการทําอัตวินิบาตกรรมต่ําที่สุด Durkheim อธิบายวา
ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาผูที่นับถือแคธอลิคมีความยึดมั่นอยูกับศาสนามาก ตลอดจนเปนผู
เครงครัดในทางศาสนา กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผูที่นับถือแคธอลิคมีกลุมทางศาสนาที่เขม
แข็ง และสมาชิกสวนใหญก็มีความผูกพันตอศาสนาอยางแรงกลา เมื่อเปนเชนนั้น แรง
สนับสนุนก็ดี กําลังใจก็ดี ที่สมาชิกแตละคนไดรับจึงมีมาก เมื่อสมาชิกของแคธอลิค
ประสบกับวิกฤติการณที่ทําใหเขาคิดถึงการทําอัตวินิบาตกรรมขึ้นมาเมื่อใด แรงยับยั้งจาก
ศาสนาจะชวยคุมครองและปองกันมิใหเขาตองทําเชนนั้น
Durkheim ไดใหความสําคัญกับสถาบันครอบครัวมาก ยิ่งบุคคลมีความ
ผูกพันกับครอบครัวมากเทาใด โอกาสที่ผูนั้นจะเสียชีวิตเพราะการทําอัตวินิบาตกรรมยอม
จะลดลงเทานั้น ทั้งนี้ก็เพราะเมื่อเกิดวิกฤติการณแหงชีวิตขึ้นมา และถาหากวิกฤติการณ
นั้นยั่วยุใหเขาทําอัตวินิบาตกรรม เขาก็มักจะนึกถึงครอบครัว ลูกเมียหรือสามีหรือภรรยา
ของเขา สิ่งเหลานี้จะเปนแรงยับยั้งมิใหเขาทําอัตวินิบาตกรรมไดงายๆ
2.2 การกระทําอัตวินิบาตกรรมเพราะผูกพันกับสวนรวมหรือยึดกลุม
อยางเหนียวแนน (Altruistic Suicide) การทําอัตวินิบาตกรรมประเภทนี้มีลักษณะตรงขาม
กับการทําอัตวินิบาตกรรมประเภทแรก เพราะใน Egoistic Suicide บุคคลมีความหยอน
ยานตอกลุมหรือไมติดพันกับกลุมมากพอ แตใน Altruistic Suicide นี้ การทําอัตวินิบาต
กรรมเกิดขึ้นเพราะบุคคลติดพันตอกลุมมากเกินไปจนถึงขั้นที่วาตนสามารถที่จะสละชีวิต
เพื่อกลุมเพื่อสวัสดิภาพของกลุม หรือเพื่อความคงอยูของกลุมได การทําอัตวินิบาตกรรม
ประเภทนี้เปนการทําลายชีวิตเพื่อประโยชนของผูอื่น เพื่ออุดมการณทางการเมือง เพื่อ
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ศาสนา ดังนั้น พลังที่ใชทําลายตนเองเกิดจากความมีเหตุผลและตั้งใจจริง กระทําโดยจิต
สํานึกของตน เชน นักบินหนวยคามิกาเซของชาวญี่ปุนระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง
พระเวียดนามเผาตัวเองในปลายป 1970 ในระหวางสงครามเวียดนาม การทําฮาราคีรี
ของชาวญี่ปุนในสมัยโบราณซึ่งถือเปนเกียรติอยางสูงจากการตายประเภทนี้ หรือกลุม
มุสลิมซึ่งนําเครื่องบินพุงชนอาคารเวิลดเทรด เซ็นเตอรในป 2001
2.3 การทําอัตวินิบาตกรรมเพราะสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางไรระเบียบ
(Anomic Suicide) การทําอัตวินิบาตกรรมประเภทนี้เกิดจากการขาดปทัสถาน (Norm)
ซึ่งมักจะเกิดมากในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หรืออยางกะทันหันโดยสมาชิกของ
สังคมรูสึกงงงันและสับสน ไมรูวาใชอะไรเปนเครื่องนําทางในการปฏิบัติตนหรือในการ
ดําเนินชีวิต ในยามปกติมนุษยมักจะใชปทัสถานเปนเครื่องนําทาง และเปนเครื่องประเมิน
การปฏิบัติของตน แตในยามบานเมืองเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหัน สังคมจะกลายเปน
สภาพที่ไรปทัสถาน บุคคลจึงรูสึกสับสน วุนวาย ทําตนไมถูกและอาจนําไปสูการทําอัต
วินิบาตกรรมได เชน ในยามที่เศรษฐกิจของบานเมืองตกต่ําลงอยางกะทันหัน ทําใหผูมั่ง
คั่งบางคนตองกลายเปนผูยากจนซึ่งเปนสิ่งไมเคยคาดคิด และเตรียมการที่จะรับสถาน
การณเลวรายเชนนั้นมากอน รูสึกช็อกและตกตะลึงจนถึงขั้นทําใหจิตใจเขาเสียดุลยภาพ
สถานภาพของตนลดลงไป และทนไมไดตอสิ่งที่เปลี่ยนแปลง จึงทําใหเขาคิดทําลายตนเอง
3. ปจจัยทางจิตใจ
ความรูสึกผิด สูญเสีย หมดหวัง เบื่อ เครียด อับอาย มีสวนตอการตัดสินใจทําอัต
วินิบาตกรรม และบางรายการทําอัตวินิบาตกรรมอาจหมายถึงการเกิดใหมในภพหนา การรวม
ประสาน แกแคน หรือลงโทษตนเอง ซึ่งสวนใหญปจจัยดานนี้มักสงผลใหมีการปวยเปนโรคทางจิต
เวชดวย แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิเคราะหไดอธิบายวาการทําอัตวินิบาตกรรมเปนผลจากกลไกทาง
จิต Sigmund Freud (อางถึงในคุณากร มุงดี, 2541:14-15) ใหทรรศนะวาคนที่จะทําอัตวินิบาต
กรรมมักเปนคนที่ตองสูญเสียบุคคลที่ตนเองรักมากและแคนมากในเวลาเดียวกัน เปนความรูสึก
แบบสองฝกสองฝาย ความเครียดแคนกอใหเกิดความกาวราวที่จะทําราย แตขณะเดียวกันความ
รักที่มีอยูจะบิดเบนความกาวราวใหมุงเขาหาตนเอง (Introjection) กลับกลายเปนการลงโทษตน
เอง คิดวาตนเองไมดีสมควรไดรับโทษ ถาความคิดนี้รุนแรงขึ้นอาจทําใหคนนั้นทําอัตวินิบาตกรรม
ได นอกจากนั้น คนที่ทําอัตวินิบาตกรรมยังเนื่องมาจากการมีสัญชาตญาณการทําลาย (Death
Instinct) หรือที่เรียกวา Thanatos เกิดพลิกผันกลับมาทําลายชีวิตตนเอง
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Freud ไดใชกรอบแนวความคิดขางตนประกอบกับแนวคิดเรื่องพัฒนาการของ
บุคลิกภาพ อธิบายวา โดยปกติบุคลิกภาพของบุคคลถูกกําหนดโดยกระบวนการทางจิตวิทยา
กลาวคือ มนุษยทุกคนจะตองผานขั้นตอนของการพัฒนาการดังกลาว ตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยรุน
อยู 5 ระดับขั้นคือ
ระยะที่ 1 ขั้นใชปาก (Oral Stage) ในขั้นนี้มนุษยจะตองไดรับความพึง
พอใจทางปาก (Oral Satisfaction) ปาก ริมฝปาก และลิ้นจะเปนจุดไวตอการสัมผัสจาก
การดูด กินหรือดื่ม มนุษยจะตองไดรับการตอบสนองที่ดีจึงจะสรางความพึงพอใจใหเกิด
ขึ้น
ระยะที่ 2 ขั้นใชทวารหนัก (Anal Stage) การไดระบายหรือขับถาย จะทํา
ใหไดผอนคลายความตึงเครียดทําใหไดรับความพอใจทางทวารหนัก (Anal Satisfaction)
ระยะที่ 3 ขั้นหลงเพศ (Phallic Stage) ระยะนี้ความรูสึกกาวราวและ
ความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องเพศเกี่ยวพันกับบริเวณอวัยวะสืบพันธุ ความพอใจมักจะมาจาก
เรื่องเพศ ความพึงพอใจนี้เปนความพึงพอใจของตนเองเทานั้น ไมไดมีคนอื่นมาเกี่ยวของ
ดวย หรือนึกถึงความรูสึกของผูอื่น ในระยะนี้มีปรากฎการณที่สําคัญที่เรียกวาเปน “
Oedipus Complex ” ปรากฏการณนี้เกิดกับเด็กหญิงหรือชายอายุประมาณ 3-5 ป ซึ่งจะ
ใหความรักอยางออกหนาออกตากับพอแม เพศตรงขาม แตในขณะเดียวกันก็จะดู เลียน
แบบอยูหางๆ กับพอแมเพศเดียวกับตน เชน ในเด็กชายในระยะนี้จะรักและแสดงออกถึง
ความรักอยางแจมชัดกับแม ในขณะเดียวกันก็มองดูพออยูหางๆ โดยมีความรูสึกทั้งอิจฉา
และทั้งชอบ เด็กจะพยายามเปนเจาของพอหรือแมที่มีเพศตรงขามกับตน โดยเขาแทนที่
พอหรือแมเพศเดียวกับตน
ระยะที่ 4 ระยะแฝง (Latency Stage) ระยะนี้เปนระยะที่ความสับสน
ทางเพศถูกเก็บกดเอาไว โดยเด็กจะหันไปสนใจสิ่งแวดลอม และจะแสดงออกซึ่งความสน
ใจทางเพศอีกครั้งเมื่อยางเขาสูวัยรุนซึ่งเปนระยะสุดทาย
ระยะที่ 5 ระยะยางเขาสูวัยรุน (Genital Stage) ระยะนี้ความพึงพอใจจะ
อยูที่เพศตรงขาม ซึ่งเปนการพัฒนาการที่ปกติของมนุษย
พัฒนาการทั้ง 5 ขั้นตอนนี้จะมีสวนในการสรางความสมดุลยใหกับความตองการ
ขั้นพื้นฐานที่สําคัญของมนุษย คือ ความตองการทางเพศ (Sexual instinct) และความตองการ
แสดงความกาวราว (Aggressive) ถาบุคคลไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐานทั้งสอง
ลักษณะตามขั้นตอนพัฒนาการทั้ง 5 ขั้นตอนที่ไดสัดสวน บุคคลจะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่
เปนปกติธรรมดา สามารถดําเนินชีวิตรวมกับคนอื่นอยางมีความสุขได ในทางตรงกันขามถา
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พัฒนาการในแตละขั้นไมไดรับการตอบสนองที่ดี จะทําใหเกิดความลมเหลวในการปรับตัวของ
บุคคลอาจกอใหเกิดความเครียดและนําไปสูปญหาความบกพรองทางบุคลิกภาพไดเมื่อเปนผูใหญ
เกิดปญหาสุขภาพจิตขั้นรุนแรงถึงขั้นทําลายตนเองได ซึ่งผลก็คือบุคคลประเภทนี้จะมีความเปนไป
ไดในการทําอัตวินิบาตกรรม
Karl Meninger ผูเชี่ยวชาญการศึกษาเกี่ยวกับการทําอัตวินิบาตกรรมตามแนว
จิตวิเคราะหอีกทานหนึ่ง (อางถึงในธัญญาลักษณ โรหิตเสถียร, 2530:5-6) อธิบายถึงองคประกอบ
ของพฤติกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมวามี 3 องคประกอบ คือ องคประกอบของการตาย (element
of dying) องคประกอบของการฆา (element of killing) และองคประกอบของการถูกฆา
(element of being killed) เมื่อพิจารณาในแงแรงผลักดันของพฤติกรรมจะแบงรูปแบบความ
ปรารถนา (wishes) เปน 3 แบบคือ
1. ความปรารถนาที่จะฆา (The wish to kill) เปนแรงผลักดันกาวราว
เกิดจากสัญชาตญานการทําลาย รวมกับความไมพึงพอใจในการเลี้ยงดูในวัยเด็ก แรงผลัก
ดันนี้ทําหนาที่ทําลายสิ่งที่เขามาขัดขวางความตองการของบุคคลนั้น โดยปกติสัญชาต
ญานการมีชีวิตจะเปลี่ยนแรงผลักดันกาวราวใหเปนแรงผลักดันที่สรางสรรค ในกรณีที่สัญ
ชาตญานการมีชีวิตไมสามารถจะเปลี่ยนแรงผลักดันกาวราวไดหมด สวนที่เหลือจะกลาย
เปนความกาวราวที่ยอนกลับมาทํารายตนเอง (Introjection)
2. ความปรารถนาที่จะถูกฆา (The wish to be killed) เปนรูปแบบการ
ใชกลไกทางจิตแบบยอม (submission) มีความพึงพอใจตอการยอมเริ่มตั้งแตการไดรับ
ความเจ็บปวด การยอมแพจนกระทั่งการถูกฆา ความปรารถนาที่จะทนทุกข ยอมรับความ
เจ็บปวด จนกระทั่งตายนั้นพบในมโนธรรมความรูสึกผิดชอบ(concience) ฉะนั้น การทํา
อัตวินิบาตกรรมจึงเปนการฆาตกรรมที่เปลี่ยนทิศทาง (self murder) ไมใชเปนเพียงความ
กาวราวที่ยอนกลับสูตนเอง ยังเปนการลงโทษตนเองของจิตไรสํานึกดวย
3. ความปรารถนาที่จะตาย (The wish to die) แสดงออกมาในลักษณะ
ไมเห็นคุณคาของการมีชีวิต คิดวาชีวิตนั้นมีแตความทุกข ลําบาก ขมขื่น เก็บกดและยอม
แพ ไมมีจุดมุงหมายในชีวิต ความปรารถนาที่จะตายมีผลทําใหขาดกําลังใจที่จะตอสูกับ
โรคที่กําลังเปนและตายไปในที่สุด
Meninger เชื่อวาบุคคลผูกระทําการทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จนั้นจะตองมีความ
ปรารถนาดังกลาวครบทั้ง 3 ชนิด ซึ่งวิธีการกระทําอาจแตกตางกันตามแตความปรารถนาใดจะรุน
แรงกวา เชน ถาความปรารถนาที่จะฆารุนแรงกวาอาจจะกระทําโดยยิงตัวตาย หรือความ
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ปรารถนาที่จะถูกฆารุนแรงกวาอาจจะไปนอนใหรถไฟทับ สวนความปรารถนาที่จะตายนั้นเปนแรง
กระตุนสําคัญที่ทําใหบุคคลทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จหรือไม สําหรับผูที่ทําอัตวินิบาตกรรมแตไม
สําเร็จเพราะไมมีความปรารถนาที่จะตายหรือมีความปรารถนาที่จะไมตายอยูในจิตไรสํานึก
4. ปจจัยทางชีวภาพ
สมภพ เรืองตระกูล (2543:80) กลาววามีการศึกษาพบวา ในสมองของผูทําอัต
วินิบาตกรรมมีความผิดปกติของสารเคมี คือมีระดับของสารเซอโรโทนิน (Serotonin) ลดต่ําลงซึ่ง
สงผลใหผูปวยขาดการควบคุมอารมณและมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงรวมกับเกิดอาการปวยเปน
โรคจิตเวชอื่นดวย เชน ซึมเศรา จิตเภท บุคลิกภาพผิดปกติ
5. ปจจัยทางพันธุกรรม
สมภพ เรืองตระกูล (อางแลว:79) กลาววา ผูปวยซึ่งมีประวัติครอบครัวมีคนทําอัต
วินิบาตกรรมจะมีโอกาสทําอัตวินิบาตกรรมสูงกวาประชากรทั่วไปโดยมีรายงานวารอยละ 6 ของผู
ทําอัตวินิบาตกรรมมีบิดาหรือมารดาทําอัตวินิบาตกรรมเชนกัน นอกจากนี้ยังพบวาญาติของผูปวย
ซึ่งทําอัตวินิบาตกรรมมีอัตราการเปนโรคซึมเศราและทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จสูง และมีการศึกษา
พบวาอัตราการทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จรวมกัน (Concordance for suicide) ของคูแฝดไขใบ
เดียวกันมีคาสูงกวาแฝดชนิดไขคนละใบ อยางไรก็ตาม เนื่องจากผูปวยซึ่งทําอัตวินิบาตกรรมมัก
เปนโรคทางจิตเวชดวย ดังนั้น จึงไมสามารถบอกไดโดยแนนอนวาพันธุกรรมเปนสาเหตุของการทํา
อัตวินิบาตกรรมโดยตรงหรือเปนสาเหตุของโรคทางจิตเวช
6. การปวยดวยโรคทางกาย
ศิริลักษณ ศุภปติพร (อางแลว:359-360) กลาววา การปวยดวยโรคทางกายเปน
ปจจัยที่มีความสําคัญในรอยละ 11-51 ของผูที่ทําอัตวินิบาตกรรมโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้น รอย
ละ 70 ของหญิงที่ปวยดวยโรคมะเร็งซึ่งทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จ ปวยเปนมะเร็งเตานมหรืออวัยวะ
สืบพันธุ รอยละ 50 ของชายที่ปวยดวยโรคมะเร็งซึ่งทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จ กระทําภายในหนึ่งป
หลังจากทราบผลการวินิจฉัยโรค โรคที่เพิ่มความเสี่ยงตอการทําอัตวินิบาตกรรมมีดังตอไปนี้ แต
อยางไรก็ตามผูปวยเหลานี้มักมีความผิดปกติของอารมณรวมดวย
- โรคทางสมองหรือระบบประสาท ไดแก โรคลมชัก อุบัติเหตุสมอง สมองเสื่อม
เอดส โรคหัวใจและระบบไหลเวียน,multiple sclerosis, Huntington’s disease
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- โรคทางฮอรโมนหรือตอมไรทอ ไดแก Cushing’s disease, anorexia nervosa,
Kleinefelter’s syndrome, porphyry
- โรคทางกระเพาะอาหารและลําไส
- ปญหาทางระบบทางเดินปสสาวะ
7. ปจจัยดานสื่อ
ประสบการณจากตางประเทศ (อางถึงในประเวช ตันติพิวัฒนสกุล และ สุรสิงห
วิศรุตรัตน,2542:14) พบวา การนําเสนอขาวมีสวนชี้นําใหเกิดการทําอัตวินิบาตกรรมอยางตอเนื่อง
ในชุมชน โดยมีการทําอัตวินิบาตกรรมเพิ่มสูงขึ้นภายหลังการนําเสนอขาว และพื้นที่ที่มีการนํา
เสนอขาวเขมขนกวาจะไดรับผลกระทบมากกวาซึ่งไดรับการยืนยันจากการศึกษาในหลายพื้นที่
เชื่อวาผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนเพราะรายงานขาวการทําอัตวินิบาตกรรมเปนการนําเสนอแบบอยาง
ของการแกปญหาดวยการทําอัตวินิบาตกรรมวาเปนสิ่งที่ทํากันได ผูที่มีแนวโนมอยูแลวหรือผูที่มี
ปญหาคลายคลึงกันกับผูทําอัตวินิบาตกรรมจึงลดความยั้งใจลง โดยเฉพาะหากผูทําอัตวินิบาต
กรรมเปนบุคคลที่เปนที่ชื่นชอบจะสงผลไดมาก ลักษณะของขาวที่พบวาทําใหเกิดการเลียนแบบทํา
อัตวินิบาตกรรม คือ
- บรรยายวิธีการที่ใชในการทําอัตวินิบาตกรรม
- อธิบายสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมไวอยางงายๆ วาเปนเพราะ
ความเครียด ทั้งที่ในความจริงมักมีหลายสาเหตุประกอบกัน เชน รายงานขาววาสอบไดคะแนนไม
ดีจึงทําอัตวินิบาตกรรม
- ไมนําเสนอปญหาสุขภาพจิตที่มีอยูแลวของผูทําอัตวินิบาตกรรม
- ไมนําเสนอผลตามมาของการทําอัตวินิบาตกรรม เชน กรณีทําอัตวินิบาตกรรม
ไมสําเร็จ และเกิดความพิการ เปนอัมพาต สมองพิการ หรือผลกระทบตอครอบครัวที่อยูเบื้องหลัง
- ไมนําเสนอวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ แตแนะนําวิธีการที่งายเกินจริงหรือไม
เหมาะสมกับปญหาที่ซับซอนอันเปนสาเหตุที่แทจริงของการทําอัตวินิบาตกรรม เชน เพียงแนะนํา
วาใหสังคมมีน้ําใจตอกัน
- นําเสนอ “รางวัล” ที่ไดจากการทําอัตวินิบาตกรรม เชน การเปนที่รูจัก
การนําเสนอขาวที่ดีจึงควรเลี่ยงการนําเสนอภาพของผูตกอยูในสภาพทอแทสิ้น
หวังหรือลงรายละเอียดของการทําอัตวินิบาตกรรมและไมควรเสนอขาวเพื่อความตื่นเตนเราใจ ขาว
ที่ดีจะเปนการใหการศึกษาและสรางความตระหนักแกประชาชน ควรพิจารณานําเสนอประสบ
การณของผูเคยมีความคิดทํารายตนเองและผานพนวิกฤตของชีวิตมาไดดวยดีเปนแบบอยาง เพื่อ
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เปนกําลังใจกับผูที่กําลังรูสึกทอแทในชีวิต สื่อมวลชนยังมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความเขา
ใจที่ถูกตอง ดานการปรับตัวในชีวิต เพิ่มคุณภาพชีวิตครอบครัวและชุมชน
จุดมุงหมายและความเชื่อของการทําอัตวินิบาตกรรม
สมภพ เรืองตระกูล (อางแลว,76-77) ไดกลาววา การทําอัตวินิบาตกรรมอาจทํา
ไปดวยจุดมุงหมายและความเชื่อถือตางๆ กัน ดังตอไปนี้
1. เปนความเชื่อทางศาสนา เชน การทรมานตัวเองจนถึงแกความตาย
2. เปนความหลุดพนจากความทุกข เคราะหกรรม หรือความทรมานเพราะความ
เจ็บปวดเนื่องจากโรคทางกาย เชน โรคมะเร็ง โรคเอดส
3. มีความรูสึกไมสมควรมีชีวิตอยูตอไปเพราะตนเองเปนคนไรคา ไมมีประโยชน
ตอใครอีกแลว ซึ่งอาจเปนอาการหลงผิด และมักพบในผูปวยซึ่งมีอาการซึมเศราอยางรุนแรงและมี
อาการวิกลจริต
4. เพื่อไปเกิดใหม มีชีวิตใหมดวยความหวังวาจะดีกวาเดิม ความคิดดังกลาวนี้
อาจพบในเด็กหรือผูปวยที่มีอาการวิกลจริต
5. เปนการแกแคน โดยเชื่อวาถาตนตาย บุคคลที่ยังมีชีวิตอยูจะเกิดความรูสึกเสีย
ใจและเปนทุกขทรมานใจกับการสูญเสียตน ความคิดดังกลาวมักพบกับผูปวยซึ่งมีความผิดปกติ
ของบุคลิกภาพและมีอาการซึมเศราดวย โดยทําไปดวยความโกรธแคนผูซึ่งผูปวยมีความรัก เชน คู
ครอง
6. เปนการไดไปอยูรวมกันใหมในชาติหนากับบุคคลอันเปนที่รักซึ่งไดเสียชีวิตไป
กอนหนานี้หรือพรอมๆ กันโดยผูปวยมักมีอาการซึมเศราอยางรุนแรงดวย
7. เปนการกระทําของผูปวยโรคจิตหรือวิกลจริต เชน ไดยินเสียงบอกใหทําอัต
วินิบาตกรรม หรือผูปวยชึ่งเสพสารแอลเอสดีเกิดความรูสึกวาตนบินได จึงกาวออกมาจากหนาตาง
และถึงแกความตาย
วิธีการทําอัตวินิบาตกรรม
สําหรับวิธีการทําอัตวินิบาตกรรมนั้น มีผูศึกษาพบวา ผันแปรไปตามกาลเวลา
โดยมีปจจัยตางๆ เขามาเกี่ยวของหลายประการ โดยทั่วไปการทําอัตวินิบาตกรรมมักเปนลักษณะ
ที่ลอกเลียนแบบกันเปนสําคัญ เพราะผูที่ทําอัตวินิบาตกรรมยอมตองหาวิธีที่ตนไดรับความเจ็บ
ปวดนอยที่สุด ไดรับความทรมานนอยที่สุด แตก็มีสวนหนึ่งที่ใชวิธีการที่ทรมาน เชน ในพิธีของชาว
ฮินดู ในประเทศอินเดียที่หญิงจะเผาตัวตายตามสามีซึ่งเสียชีวิต โดยสรุปแลวการทําอัตวินิบาต
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กรรมจึงมีดวยกัน 2 วิธีคือ วิธีการที่ไมใชความรุนแรงกับวิธีการที่ใชความรุนแรง (คุณากร มุงดี,อาง
แลว:18-19)
1. การกระทําอัตวินิบาตกรรมโดยใชวิธีการที่ไมรุนแรง โดยสวนใหญจะเปนพวก
สารพิษ ซึ่งสามารถหาไดงาย สารพิษดังกลาวนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อาทิ ใน
ประเทศไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จะนิยมใชน้ํามันระกํา ทั้งนี้เนื่องจากสารพิษอื่นๆ จะหายาก
ตอมาเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป การหาสารพิษสามารถกระทําไดโดยงาย จะนิยมใชยานอนหลับ
หรือยาฆาแมลง เนื่องจากมีฤทธิ์ที่กอใหเกิดอันตรายและหวังผลในการกระทําอัตวินิบาตกรรมได
แนนอน แตการใชยาดังกลาวขางตน ผูใชตองทนทุกขทรมานกอนตายอยางมาก สวนใหญจะเสีย
ชีวิตหลังจากกินยาไปประมาณ 3-5 วัน สําหรับในปจจุบันนี้ผูปวยทางจิตเวชมักใชยาเพื่อการ
กระทําอัตวินิบาตกรรมไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในทางปฏิบัติมักจะใชยาหลายๆ ขนานรับประทานเขา
พรอมๆ กัน และทีละจํานวนมากๆ
2. การกระทําอัตวินิบาตกรรมโดยใชวิธีการที่รุนแรง ไดแก การยิงตัวตาย แขวน
คอตาย กระโดดจากที่สูง และกระโดดน้ําตาย เผาตัวตาย
ปจจัยเรื่องเพศสภาพกับการทําอัตวินิบาตกรรม
มีสิ่งสําคัญที่นาสนใจนํามาศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นตางๆ ที่กลาวมา
ขางตนนั่นคือปจจัยเรื่องเพศสภาพ กลาวคือ มีการศึกษาผูที่พยายามทําอัตวินิบาตกรรมใน
ประเทศไทยที่ไมเสียชีวิตซึ่งไปใชบริการที่โรงพยาบาลขนาดใหญพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง
อายุนอย สาเหตุกระตุนที่สําคัญคือ ปญหาความสัมพันธภายในครอบครัวและปญหาเศรษฐกิจ
มักใชวิธีรับประทานยาหรือสารพิษ
โดยเมื่อสัมภาษณในรายละเอียดพบวาผูพยายามทําอัต
วินิบาตกรรมที่ไมเกิดอันตรายรุนแรง มักจะไมมีความเจ็บปวยทางจิตเวชและทํารายตนเองขณะ
โกรธเคือง ดวยอารมณชั่ววูบ มากกวาจะกระทําเพราะความสิ้นหวังในชีวิต (อางถึงในประเวช
ตันติพิวัฒนสกุล และ สุรสิงห วิศรุตรัตน,2542:7) ในขณะที่ผลการศึกษาจากตางประเทศพบวาผูที่
ทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จมักเปนผูชาย มีความเจ็บปวยทางจิตเวช มีการวางแผนทําอัตวินิบาต
กรรมลวงหนาและใชวิธีการที่เปนอันตรายตอชีวิต (อางถึงในประเวช ตันติพิวัฒนสกุล และ สุรสิงห
วิศรุตรัตน,อางแลว:8)
ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดที่เพศหญิงจะถูกมองวาอยูในกลุมที่พยายามทําอัต
วินิบาตกรรมแบบประทวง (suicidal gesture) ที่ตองการเรียกรองความสนใจจากผูอื่น อันนํามาซึ่ง
มายาคติในเรื่องเพศที่ตอกย้ําวาผูหญิงเปนเพศที่ใชอารมณมากกวาเหตุผล มีจิตใจออนไหว ใน
ขณะที่เพศชายจะตัดสินใจเด็ดขาด เอาจริงเอาจัง โดยในแวดวงการวินิจฉัยปญหาทางจิตของสตรี
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ไดถกเถียงถึงสาเหตุของปญหาทางจิตของผูหญิงวา พฤติกรรมตางๆ ของผูหญิงเกิดขึ้นเนื่องจาก
การขัดเกลาทางสังคมใหผูหญิงเปนเชนนั้น ดังสะทอนไดจากขอความตอไปนี้
“ถาเราทํา เราจะถูกประณาม และถาเราไมทํา เราก็ถูกประณามเชนกัน
หากฉันอยูกับบานกับลูกลูก ฉันเปนผูหญิงที่ยังไมปลดปลอย
หากฉันออกไปทํางานนอกบาน ฉันเปนแมที่เลว
ฉันไมเคยปรนนิบัติสามีดีพอ อยางที่แมเขาคิด
หรือไมฉันก็ปรนนิบัติเขามากเกินไป ตามที่ฉันคิด
ถาฉันสวยเกินไป ฉันไมไดงานทํา เพราะฉันทําใหผูชายวุนวาย
แตถาฉันหนาตาธรรมดา ธรรมดา ฉันก็คงไมไดทํางานอยูนั่นเอง
ก็ใครละอยากจะจางผูหญิงที่ไมมีเสนหในที่ทํางาน
หากฉันใสสูทชุดสามชิ้น ฉันก็ดูเปนผูชายมากไป
แตถาหากฉันใสกระโปรงชุด ฉันก็ดูไมเปนผูหญิงมืออาชีพเลย
ถาฉันออกไปกินขาวกับนาย
(ถาฉันเปนผูชาย หมายถึงอาจจะไดเลื่อนตําแหนง)
พวกเลขาก็เริ่มซุบซิบ
ถาฉันออกไปกินขาวกับพวกเลขา
ฉันก็ถูกมองวาเปนหนึ่งในบรรดาหนูหนูทั้งหลาย
ในที่ทํางาน หากฉันเห็นดวยกับนาย แสดงวาฉันไมมีความคิดเห็น
หากฉันไมเห็นดวย ฉันเปนคนกาวราว” (อางถึงในศิริพร จิรวัฒนกุล,2542:434)
ดังนั้น เมื่อความขัดแยงและความเก็บกดเหลานี้ไมไดถูกนําไปพิจารณาอยางถี่
ถวนถึงสาเหตุของพฤติกรรมของผูหญิง ยอมสงผลถึงมายาคติตางๆ เกี่ยวกับผูหญิง เชน เมื่อผู
หญิงพยายามทําอัตวินิบาตกรรมก็ถูกมองวาเรียกรองความสนใจหรือประชดประชัน ประกอบกับ
ฐานคติทางจิตวิเคราะหและจิตวิทยาพัฒนาการ ยังกลาวถึงสภาวะการเจริญพันธุของสตรีวามี
สัมพันธกับปญหาทางจิตของสตรี เชน การมีประจําเดือน การตั้งทอง การคลอด การเปนแม และ
การหมดประจําเดือนถูกกําหนดวาเปนสาเหตุนํา (precipitating factors) และสาเหตุสงเสริม
(predisposing factors) ของการเกิดโรคจิต โรคประสาท ตลอดจนถาอยูในสังคมที่มีอคติทางเพศ
วาผูหญิงคือสัญลักษณของความ “ออน” เชน ออนแอ ออนโยน ออนหวาน ออนไหว ดวยแลว
โอกาสที่ผูหญิงจะถูกวินิจฉัยวามีปญหาทางจิตมากกวาความเปนจริงก็มีมากขึ้น
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ผูวิจัยใชแนวคิดเกี่ยวกับการทําอัตวินิบาตกรรมมาเปนกรอบในการศึกษาวาท
กรรมที่อาจจะปรากฏในขาวอัตวินิบาตกรรม
ซึ่งจะพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นเพศสภาพ
(gender) โดยเฉพาะกรณีผูหญิงทําอัตวินิบาตกรรมดวยเพราะผูหญิงมักจะถูกมองอยางมีอคติวา
เปนเพศที่ใชอารมณมากกวาเหตุผล ออนไหว ออนแอ ฯ ทั้งๆ ที่มีปจจัยทางดานโครงสรางสังคมที่ผู
ชายมีอํานาจเปนใหญครอบงําอยู นอกจากนั้น ผูวิจัยจะใชแนวคิดดังกลาวประกอบการเสนอแนะ
การทํางานของสื่อมวลชนตอประเด็นการรายงานขาวอัตวินิบาตกรรมอีกดวย

แนวคิดเรื่องวาทกรรมและอํานาจ (Discourse and Power)
1. วาทกรรมและการวิเคราะหวาทกรรม (Discourse and Discourse
Analysis)
Michel Foucault (อางถึงในไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2543) กลาววา วาทกรรม
หมายถึง ระบบและกระบวนการในการสราง/ผลิต (constitute) อัตลักษณ (identity) และความ
หมาย (significance) ใหกับสรรพสิ่งตางๆ ในสังคมที่หอหุมเราอยู ไมวาจะเปนความรู ความจริง
อํานาจ หรือตัวตนของเราเอง นอกจากนี้ วาทกรรมยังทําหนาที่ตรึงสิ่งที่สรางขึ้นใหดํารงอยูและเปน
ที่ยอมรับของสังคมในวงกวาง (valorize) กลายสภาพเปนสิ่งที่เรียกวา “วาทกรรมหลัก” (dominant
discourse) ขณะเดียวกัน วาทกรรมก็ทําหนาที่เก็บกด / ปดกั้นมิใหอัตลักษณและความหมายของ
บางอยางเกิดขึ้น (subjugate) หรือไมก็ทําใหอัตลักษณและความหมายของบางสิ่งที่ดํารงอยูแลว
ในสังคมเลือนหายไปไดพรอมๆ กันดวย (displace)
Foucault ไมสูจะเห็นดวยกับกับการวิเคราะหแบบที่เรียกวา “วาทกรรมหลัก”
เพราะนอกจากจะทําใหมองไมเห็นความสลับซับซอนของการตอสูระหวางวาทกรรมแลว ยังอาจทํา
ใหเขาใจผิดไปไดวามีการแบงแยกกันเด็ดขาดระหวางวาทกรรมหลักกับวาทกรรมรอง โดยยกให
วาทกรรมหลักมีอํานาจสมบูรณเด็ดขาด ทําใหมองไมเห็นการขับเคี่ยวระหวางวาทกรรมและทําให
มองไมเห็นอยางที่ Foucault มองวาวาทกรรมคือ ชุดของสวนเสี้ยวที่ไมมีความตอเนื่องสัมพันธกัน
แตตองมาอยูรวมกัน และอยูรวมกันมิใชในฐานะที่เปนเอกภาพหรือมีความมั่นคง แตในฐานะที่เปน
ชุดของวาทกรรมที่มีความแตกตางและหลากหลาย และตางก็มียุทธศาสตรเฉพาะตัวที่ไมเหมือน
กันในการมาอยูรวมกัน
Foucault กลาววา วาทกรรมสรางมาจากความแตกตางระหวางสิ่งที่สามารถพูด
ไดอยางถูกตองในชวงเวลาหนึ่ง (ภายใตกฎเกณฑและตรรกะชุดหนึ่ง) กับสิ่งที่พูดจริง สนามของ
วาทกรรมในขณะใดขณะหนึ่งก็คือกฎเกณฑวาดวยความแตกตางนี้ ฉะนั้น วาทกรรมจึงสรางสรรพ
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สิ่งตางๆ ขึ้นมาภายใตกฎเกณฑที่ชัดเจนชุดหนึ่ง กฎเกณฑนี้จะเปนตัวกําหนดการดํารงอยู การ
เปลี่ยนแปลง หรือการเลือนหายไปของสรรพสิ่ง นั่นคือควบคูไปกับสรรพสิ่งตางๆ ที่สังคมสรางขึ้น
และยังมีการสรางและการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ถูกพูดถึงโดยวาทกรรมอีกดวย Foucault เรียกกฎ
เกณฑเหลานี้วา “archive”
Michel Foucault (อางถึงในไชยรัตน เจริญสินโอฬาร,อางแลว) กลาวถึงการ
วิเคราะหวาทกรรม (Discourse Analysis) วาคือ การพยายามศึกษาและสืบคนถึงกระบวนการ
ขั้นตอน ลําดับเหตุการณและรายละเอียดปลีกยอยตางๆ ในการสรางอัตลักษณและความหมายให
กับสรรพสิ่งที่หอหุมเราอยูในสังคมในรูปของวาทกรรมและภาคปฏิบัติการของวาทกรรมวาดวย
เรื่องนั้นๆ วามีความเปนมาอยางไร มีการตอสูชวงชิงการนํา (Hegemony) ในการกําหนดกฎเกณฑ
วาดวยเรื่องนั้นๆ อยางไรบาง มีความเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคล สถาบัน สถานที่เหตุการณอะไร
บาง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสราง รวมตลอดถึงการเก็บกด ปดกั้น สิ่งเหลานี้ของวาทกรรม
มีอยางไร
กลาวอีกนัยหนึ่ง หัวใจของการวิเคราะหวาทกรรมอยูที่การพิจารณาถึงภาคปฏิบัติ
การจริงของวาทกรรมนั่นเองโดยมีชุดของความสัมพันธที่มีความสลับซับซอนในสังคม (a complex
group of relations) เปนตัวกําหนดการพูดถึงสิ่งนั้นๆ เชน บรรดาสถาบันตางๆ ในสังคม รวม
ตลอดถึงระบบเศรษฐกิจ กระบวนการทางสังคม แบบแผนพฤติกรรม จารีตปฏิบัติ เทคนิควิทยา
การ ระบบการจัดประเภทแยกแยะตางๆ ในสังคม
ภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมที่ Foucault ใหความสนใจนั้น ไมใชเปนภาค
ปฏิบัติการของวาทกรรมโดยทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน แตเปนภาคปฏิบัติการของวาทกรรมเฉพาะ
ดานที่สําคัญๆ ในสังคม นั่นคือ วาทกรรมของบรรดาผูเชี่ยวชาญในแขนงวิชาการตางๆ ภาคปฏิบัติ
การของวาทกรรมจะเปนตัวกําหนดขอบเขตของสิ่งที่พูด สิ่งที่ศึกษาวาจะพูดอยางไร พูดเรื่องอะไร
ใครเปนผูพูด จึงจะไดความหมายสื่อสารกันรูเรื่องและเปนที่ยอมรับในสังคม ภาคปฏิบัติการของ
วาทกรรมยังสถาปนาผูพูดใหมีอํานาจหรือความชอบธรรมในการพูดถึงเรื่องนั้นๆ อีกดวย เชน
แพทยมีอํานาจหรือความชอบธรรมในการพูดถึงเรื่องความเจ็บปวยของคนไข นักเศรษฐศาสตรมี
อํานาจในการพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สื่อมวลชนมีอํานาจในการพูดถึงความจริง เปนตน แตก็
ไมไดหมายความวาผูพูดเหลานี้สามารถพูดอะไรก็ไดหรือมีอิสระเสรีในการพูดตามใจชอบ แตตอง
พูดตามหรือภายใตกฎเกณฑของวาทกรรมวาดวยเรื่องนั้นๆ ดังนั้น อัตลักษณและความหมายจึงมี
ลักษณะลื่นไหล (elusive) เปลี่ยนแปลงไปตามวาทกรรมที่สรางสิ่งเหลานั้นขึ้นมา ไมแนนอน ตาย
ตัว หยุดนิ่ง หรือที่เรียกวา “discursive/narrative identity” นั่นเอง
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สําหรับการวิเคราะหวาทกรรมแลว มนุษยหรือผูพูดจึงเปนเพียง “รางทรง” หรือผูที่
กระทําตาม ตอกย้ํา ผลิตซ้ํา (enact) กฎเกณฑของสิ่งที่พูด มากกวาคิดคนสรางสรรคระบบ กฎ
เกณฑใหมขึ้นมา ยิ่งไปกวานั้น ประเด็นสําคัญของการวิเคราะหวาทกรรมนั้นไมไดอยูที่วาคําพูด
นั้นๆ เปนจริงหรือเปนเท็จ แตความสนใจกลับอยูที่กฎเกณฑชุดหนึ่งที่เปนตัวกํากับใหการพูดนั้นๆ
เปนไปไดมากกวาเรื่องของขอเท็จหรือจริง กฎเกณฑเหลานี้อยูในตัววาทกรรม อยูในภาคปฏิบัติ
การจริงของวาทกรรม ไมใชอยูภายนอกวาทกรรม เมื่อเปนเชนนี้จุดแตกหักของการวิเคราะหวาท
กรรมจึงอยูที่ตัววาทกรรมและภาคปฏิบัติการของวาทกรรม ไมใชเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือ
วัฒนธรรม
สวน Teun A. van Dijk (1997:1 อางถึงในสุกัญญา ตรีทิเพนทร, 2544:6) กลาว
วา การวิเคราะหวาทกรรมเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาษา การสื่อสาร ปฏิกิริยาโตตอบ
สังคมและวัฒนธรรม หมายความวา การวิเคราะหวาทกรรมจําเปนตองศึกษาการใชภาษาในการ
สื่อสาร (Text) ซึ่งภาษานั้นๆ ลวนแลวแตมีบริบทตางๆ (Context) เขามาเกี่ยวของอยูเสมอ
แมวาการวิเคราะหวาทกรรมจะเกี่ยวของกับภาษาแตไมไดหมายความวาจะ
วิเคราะหไปที่ภาษาอยางเดียว แตยังตองศึกษาถึงบริบทของการติดตอสื่อสาร (The Context of
Communication) ซึ่งประกอบดวย ใครกําลังติดตอกับใคร ทําไม และอยูในสถานการณและสังคม
แบบใด ผานสื่อประเภทใดและมีความเกี่ยวพันกับสภาพแวดลอมอยางไร ทั้งนี้เนื่องจากตัวบท
(Text) และบริบท (Context) มีความสัมพันธกันเพราะตัวเนื้อหาจะเกิดขึ้นไดจําเปนตองถูกสราง
ขึ้นโดยบริบท ซึ่งความหมายของบริบทในที่นี้คือ ปจจัยทางดานสังคม วัฒนธรรม การเมืองหรือ
สภาพแวดลอม (Sociocultural practice)
วาทกรรมจะพรรณนาถึงปรากฏการณ อธิบายความสัมพันธของสิ่งที่ตองการ
ศึกษาอยางละเอียด ผูวิจัยจําเปนตองใสใจในรายละเอียดและศึกษากระบวนการผลิตเนื้อหาและ
บริบททางวัฒนธรรมและสังคมควบคูกันไป เพื่อดูวาตัวบทหรือเนื้อหาทํางานอยางไร ทําใหเห็น
ความสัมพันธของภาษาและองคประกอบตางๆ การศึกษาบริบทจะทําใหการวิเคราะหนั้นๆ มีจุดมุง
หมายที่แนชัดและทราบที่มาของตัวเนื้อหา
Norman Fairclough (1995 อางถึงในสุกัญญา ตรีทิเพนทร,อางแลว: 7-10)
กลาวถึงการวิเคราะหวาทกรรมสื่อวาประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการคือ
1. วิเคราะหสภาพการณในการสื่อสาร (Analysis of communication events)
โดยพิจารณาถึงปจจัย 3 ประการคือ
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1.1 ตัวบท (Text) ในที่นี้คือ ภาษาที่ใชในการสื่อสาร
วิเคราะหการสรางความหมายในขาว พยางค คํา ประโยค รวมทั้งรูปแบบ
ของวาทกรรมที่ตางเรียงรอยเขาดวยกัน เพราะรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปยอมมีผลใหความ
หมายเปลี่ยนแปลงตามไปดวย จากตัวบทดังกลาว ยังสามารถวิเคราะหสิ่งที่อยูในตัวบท
ได 3 ประเด็นหลักที่สําคัญคือ
1.1.1 วาทกรรมนําเสนออะไรสูสภาพสังคมและเกิดผลอยางไร
การนําเสนอในที่นี้ คือ การนําเสนอเกี่ยวกับความคิด ระบบ
ความรู ความเชื่อใหกับสังคมซึ่งเปนการชี้ใหเห็นถึงสภาพความเปนจริงของสังคม
ในขณะนั้น และยังวิเคราะหดวยวาการนําเสนอดังกลาวไดกอใหเกิดผลอยางไรตอ
สังคม และทําไมถึงไดเลือกนําเสนอประเด็นดังกลาว ทั้งนี้เพื่อจะไดเขาใจตัวบทได
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากตัวบทและบริบทตางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน สิ่งที่ตัวบท
เสนอยอมมีผลกระทบตอบริบท
1.1.2 วาทกรรมสรางลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณอะไรใหสังคม
เพื่อศึกษาวาตัวบทหรือตัวภาษาสามารถสรางลักษณะเฉพาะ
อะไรผานสื่อ เพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธของตัวบทที่มีตอบริบททางสังคม ตัว
อยางเชน ชนชั้น (Class) เชื้อชาติ (Race) เพศสภาพ (Gender)
1.1.3 เนื้อหาวาทกรรมในหนังสือพิมพแสดงถึงความสัมพันธใด
โดยพิจารณาจากความสัมพันธระหวางผูสรางวาทกรรมกับผูรับ
วาทกรรมและความสัมพันธระหวางสื่อกับสถาบันสังคม ความสัมพันธที่แฝงอยู
ในตัวเนื้อหาสามารถบงบอกไดวาวาทกรรมนั้นๆ มีอิทธิพลอยางไรกับสังคม ถา
หากเนื้อหาของวาทกรรมแสดงถึงความสัมพันธที่ใกลชิด โอกาสที่ผูรับสารจะ
เกิดปฏิสัมพันธกับตัวบท และมีผลมายังผูสงสารก็เกิดไดงายขึ้น
1.2 การปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse practice)
วิเคราะหกระบวนการสรางตัวบท (Text production) วาเกิดขึ้นไดอยาง
ไร นําเอาบริบททางสังคม สิ่งแวดลอมไมวาจะเปนลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมมาสราง
เปนวาทกรรมไดอยางไร มีการถายทอดออกมาอยางไร และวิเคราะหการบริโภคตัวบท
(Text consumption) รวมทั้งชองทางการสื่อสาร วิเคราะหได 2 มุมมองคือ
1.2.1 สภาพการณในการสื่อสารมีผลตอแบบแผนการใช
ภาษาอยางไร
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1.2.2 ผลที่เกิดขึ้นจากแบบแผนการใชภาษา ชวยในการสราง
ขอบเขต ความสัมพันธและโครงสรางอยางไร
ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป กระบวนการสรางวาทกรรม
ยอมเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ดังนั้นเมื่อบริบทเปลี่ยนแปลงไป ตัวบทยอมเปลี่ยนแปลง
ตามไปดวย การเขาใจในบริบทจะทําใหเขาใจตัวบทไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1.3 บริบทที่เปนปจจัยทําใหเกิดวาทกรรม (Sociocultural practice)
วิเคราะหถึงบริบทที่สงผลใหเกิดวาทกรรมของหนังสือพิมพ เชน ปจจัย
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง ในแงที่วาตัวบทเกิดขึ้นนั้นอยูในบริบท
ลักษณะใด
2. วิเคราะหแบบแผนการใชภาษา (Analysis of the order of discourse) เปน
การวิเคราะหวาทกรรม
เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของวาทกรรมในขณะที่การวิเคราะหสถาน
การณในการสื่อสาร (Analysis of communication events) เปนการวิเคราะหเพื่อศึกษาถึงคุณ
สมบัติของวาทกรรม การวิเคราะหแบบแผนการใชภาษานี้เปนการวิเคราะหลักษณะและประเภท
ของวาทกรรมวาอยูในลักษณะใด รูปแบบใด โดยแยกออกเปน 2 ประเด็นดังนี้
2.1 ความสัมพันธแบบตัวเลือก (Choice relation)
วิเคราะหวาเหตุใดสื่อถึงนําเสนอรูปแบบการใชภาษาในลักษณะดังกลาว
เพราะสื่อแตละประเภทตางก็มีลักษณะตางกัน เชน การเสนอขาว สารคดี ละคร เกมโชว
ตางก็มีลักษณะการใชภาษาที่ตางกัน นําเสนอที่ไมเหมือนกัน จึงตองพิจารณาในประเด็น
นี้ เพราะจะทําใหเขาใจวาทกรรมมากยิ่งขึ้น
2.2 ความสัมพันธแบบโยงใย (Chain relation)
วิเคราะหสภาพการณในการสื่อสารในสื่อวา มีความเกี่ยวโยงกับเหตุ
การณในสื่ออยางไร เกิดผลกระทบอยางไร หรือวาทกรรมที่สรางขึ้นมามีความตอเนื่อง โยง
ใยซึ่งกันและกันในลักษณะใด หรืออีกนัยหนึ่ง คือ เปนการหาความสัมพันธที่เกิดในวาท
กรรม เชน สภาพการณในสังคมมีผลกอใหเกิดเหตุการณในการสื่อสาร
จะเห็นไดวา การวิเคราะหวาทกรรมเปนการศึกษาความสัมพันธที่เกิดขึ้นอยาง
เปนระบบระหวางตัวบท บริบท และกระบวนการสรางตัวบท ซึ่งผูที่จะเขาใจบริบทดังกลาวจําเปน
ตองมีภูมิหลัง หรือมีประสบการณรวม หรือมีความรูในบริบทนั้นๆ เปนอยางดี ซึ่งพบวา บริบทดัง
กลาวนํามาจากสภาพสังคม วัฒนธรรม ในชวงเวลานั้นๆ
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2. อํานาจ ความจริงและผูกระทํา (Power, Truth and Subject)
เมื่อกลาวถึงวาทกรรมของ Michel Foucault จะหลีกหนีไมพนเรื่องของอํานาจ
และความรุนแรงที่แสดงออกมาในรูปของภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมในสังคม ซึ่งอํานาจที่
Foucault ใหความสนใจคือ ความรู (knowledge) วาดวยเรื่องนั้นๆ ซึ่งมิใชความรูแบบทั่วๆ ไป
และกวางๆ แตเปนความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน วิทยาศาสตร ชีววิทยา แพทยศาสตร
เศรษฐศาสตร อาชญาวิทยา และความรูเรื่องเพศ เปนตน
Foucault นําเสนอวิธีการวิเคราะหอํานาจในทรรศนะของเขาเอง (อางถึงในจุมพฏ
คําสนอง, 2539:47-48) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประการที่หนึ่ง หลีกเลี่ยงที่จะใหความสําคัญกับอํานาจที่มีรูปแบบที่ชัดเจน เปน
ระบบอันเกิดจากกลไกหรือสถาบันบางอยาง เชน กษัตริย กองทัพ แตควรจะใหความสําคัญกับ
อํานาจที่กระจายไปสูรูปแบบหรือสถาบันตางๆ เหลานั้น ซึ่งอํานาจไดขามผานขอบเขตของ
พรมแดนที่ระบบหรือสถาบันเหลานั้นไดกําหนดหรือสรางไว ปฏิบัติการแหงอํานาจนั้นไมมีรูปแบบ
ที่ชัดเจน แนนอน
ประการที่สอง การวิเคราะหอํานาจไมควรไปใหความสําคัญกับเรื่องของความตั้ง
ใจหรือการตัดสินใจในการใชอํานาจ ซึ่งที่สุดก็หลีกไมพนในเรื่องของการตั้งคําถามวา ใครมีอํานาจ
แลวเขามีจุดมุงหมายอยางไร แตสิ่งที่ควรจะสนใจก็คือ “ผูกระทํา” (subject) ตางๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ผลของการปฏิบัติการแหงอํานาจนั้น
ประการที่สาม อํานาจนั้นไมใชสิ่งที่ใคร กลุม ชนชั้นใดจะมีไวและใชในการครอบ
งําบุคคล กลุม ชนชั้นอื่นใด แตอํานาจเปนสิ่งที่หมุนเวียน โดยไมสามารถที่จะระบุไดวาอยูที่ใดกัน
แน และมันก็ไมสามารถถูกครอบครองโดยใครก็ตามประดุจวาเปนสินคาหรือสิ่งที่มีคุณคาที่ใครๆ ก็
ตามสามารถยึดครองไวได แตอํานาจนั้นมีอยูอยางกระจัดกระจายในสังคม คนในสังคมก็เปนผล
สะทอนแหงอํานาจไมทางใดก็ทางหนึ่ง
ประการที่สี่
อยามัวแตใหความสําคัญแตเรื่องของศูนยกลางแหงอํานาจและ
ขอบขายที่ศูนยกลางแหงอํานาจนั้นไดขยายขอบเขตของมันออกไปสูรากฐานของสังคม ตลอดจน
ผลิตซ้ําลงไปในองคประกอบแหงสังคมนั้น ๆ แตควรใหความสนใจกับปลายทางของอํานาจซึ่งดู
แลวอาจจะไมมีความสําคัญใดๆ เลย แตถาดูอยางละเอียดแลวบริเวณนั้นก็มีความสัมพันธแหง
อํานาจ ประวัติศาสตรในรูปแบบของมันเองซึ่งเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมนั้นๆ
ไมวาจะเปน เรื่องของครอบครัว การแพทย ฯลฯ กลไกในระดับจุลภาคของอํานาจ (the micromechanisms of power) เหลานี้มีความสําคัญเสียยิ่งกวากลไกแหงอํานาจในแบบที่รารูจักกันดี
เสียอีก
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ประการที่หา การใชอํานาจเมื่อผานในระดับกลไกตางๆ แลว มันจะสรางความรู
ขึ้นรอบๆ เพื่อรองรับอํานาจนั้น Foucault ไมคิดวาอุดมการณจะมีความสําคัญในการดํารงอยูของ
อํานาจมากไปกวาความรูที่ในรูปแบบตางๆ ที่ถูกสรางมาเพื่อใหอํานาจนั้นดํารงอยูไดอยางมั่นคง
อํานาจจึงไมไดมีแตดานลบแตเพียงอยางเดียว (กดขี่ ปราบปราม) แตมีอีกดานที่เปนดานบวกดวย
Foucault (อางถึงในไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2545) ชี้ใหเห็นการพูดถึงอํานาจ
เทาที่ผานมาวามักดื่มด่ํากับองคอธิปตย และมองอํานาจในแบบไหลลงที่มีศูนยกลางเดียว ทําให
มองไมเห็นอํานาจแบบใหมที่มาในรูปของการจัดระเบียบหรือวินัย การทําใหเปนเรื่องปกติธรรมดา
การทําใหเปนความรู ความจริง โดยมองเห็นแตอํานาจในรูปของกฎหมายเปนสําคัญ การมอง
อํานาจแบบองคอธิปตยดังกลาวขางตนทําใหการศึกษาอํานาจเทาที่ผานมาเปนการมองอํานาจใน
แงลบ เชน การหามปราม และบีบบังคับ แทนที่จะมองเห็นอีกดานหนึ่งของอํานาจ กลาวคือ
อํานาจในเชิงบวกที่มาในรูปของวาทกรรม เปนอํานาจของวาทกรรม (the power of discourse)
ไมใชวาทกรรมของอํานาจ (the discourse of power)
Foucault เห็นวาอํานาจมิใชสิ่งที่ดํารงอยูแลว ไมใชสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยน หรือ
คนพบแตอํานาจเปนเรื่องของการใช (exercise) ฉะนั้น อํานาจจึงมีอยูเฉพาะในเรื่องของการ
กระทําเทานั้น หากไมมีการกระทําก็ไมมีอํานาจ Foucault เสนอวาความสัมพันธเชิงอํานาจใน
สังคมไมสามารถกอตัว ดํารงอยู หรือบังคับใชได หากไมมีการผลิต การสะสม การเผยแพรและการ
ทําหนาที่ของวาทกรรม ถาไมมีวาทกรรมวาดวยความจริง ก็ไมมีการใชอํานาจ เราผลิตความจริง
ผานอํานาจ และเราก็ไมสามารถใชอํานาจยกเวนผานการผลิตความจริง และความสัมพันธ
ระหวางอํานาจกับความจริงนี้สามารถพบเห็นไดในทุกสังคม วาทกรรมวาดวยความจริงจะชวย
สนับสนุนสงเสริมอํานาจใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น และสุดทายเราถูกกําหนดตัดสิน ประณาม จัดประเภท
โดยวาทกรรมวาดวยความจริง ซึ่งจริงๆ แลวก็เปนเพียงผลผลิตของอํานาจเทานั้น
Foucault ไมไดถามคําถามอยางวิธีคิดกระแสหลักวามนุษยมีอํานาจอะไร แต
กลับถามวามนุษยถูกอํานาจจัดการจนเปนอยางที่เปนอยูไดอยางไรมากกวา
ยิ่งไปกวานั้น
Foucault ยังเนนย้ําวาเวลาที่เราบอกวาอํานาจสรางเครือขายของตัวเองเพื่อใชเปนเสนทางเดิน เรา
ตองเขาใจวามิไดมองอํานาจแบบไหลลง เพราะการมองดังกลาวเทากับเปนการยอมรับวาอํานาจมี
ศูนยกลาง แลวไหลรินสูที่ต่ํากวา แตเราควรมองอํานาจแบบไหลขึ้น ซึ่งจะชวยใหเราเห็นถึงเสนทาง
โคจรเฉพาะของอํานาจแตละชนิด (Trajectory) วาตางก็มีประวัติศาสตร เทคนิค ยุทธศาสตรของ
ตัวเอง เพื่อที่จะสามารถเขาใจไดวาอํานาจแตละชนิดมีการใช เปลี่ยนแปลง เก็บกด แทนที่ ขยาย
สวมรอยอยางไรบาง
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Foucault ยกตัวอยางเรื่องความบา (Madness) เพื่อแสดงใหเห็นถึงการวิเคราะห
อํานาจสองแบบที่แตกตางกัน กลาวคือ หากวิเคราะหอํานาจในแบบไหลลงต่ําแลว ก็จะบอกวาชน
ชั้นนายทุนมีอํานาจครอบงํา และเปนชนชั้นเดียวที่วางระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ เกี่ยวกับความบา
ตั้งแตศตวรรษที่ 16 หรือ 17 ในคําอธิบายแบบนี้ คนบาถูกมองวาเปนพวกไรประโยชน ไมมีผลตอ
การผลิต ไมเปนสวนหนึ่งของพลังในการผลิต แตคําอธิบายทํานองนี้ Foucault เห็นวาสามารถนํา
ไปอธิบายอะไรก็ได และสุดทายก็ไมสามารถอธิบายอะไรไดเลย Foucault เห็นวานาจะมีการ
อธิบายความบาในแบบอื่น ดวยการศึกษาเชิงประวัติศาสตรในระดับที่พื้นฐานที่สุดเพื่อดูวากลไก
ของอํานาจทํางานอยางไร ตัวอยางเชน การกักขังคนบา มีกลไก วิธีคิดอยางไร และกระทําโดยใคร
ในสังคม เชน ครอบครัว พอแม แพทย ไมใชกลาวอางอยางกวางๆ และลอยๆ วา “ชนชั้นนายทุน”
อยางบรรดานักวิเคราะหอํานาจแบบไหลลง
นอกจากนี้ Foucault ยังไดตั้งขอสังเกตเพิ่มเติมวา แมวากลไกของอํานาจจะ
ทํางานผานการสรางอุดมการณ แตการใชอํานาจไมใชเรื่องของอุดมการณ เนื่องจากอํานาจเปน
เรื่องของการผลิตกลไกตางๆ อันจะมีผลตอการสราง และสะสมความรู ดังเชนเทคนิควิธีการสังเกต
เทคนิคในการจดบันทึก การจัดประเภทแยกแยะ กระบวนการในการสืบสวน/วิจัย และกลไกใน
การควบคุม จัดการ ในนัยนี้อํานาจที่ถูกใชผานกลไกเหลานี้ จึงเปนเรื่องของวิวัฒนาการ ไหลเวียน
ในรูปของความรู และกลไกของความรู และมิใชเปนผลของอุดมการณเสมอไป
Foucault มีความเห็นวา ความจริงไมอาจแยกออกจากเรื่องของอํานาจ ความ
จริงมิไดเปนผลมาจากจิตวิญญาณที่เสรี ความจริงเปนเรื่องของโลกนี้ เปนประดิษฐกรรมของสังคม
เปนผลลัพธของอํานาจ ทุกสังคมจะมีระบอบวาดวยความจริง (a regime of truth) ของตัวเอง มี
การเมืองเรื่องความจริงของตัวเอง นั่นคือ มีประเภทของวาทกรรมอันเปนที่ยอมรับและทําหนาที่พูด
ถึงความจริง เปนวาทกรรมที่กําหนดกฎเกณฑ กติกา เงื่อนไขเพื่อใชในการแบงแยกวาถอยแถลงใด
จริง/เท็จ ใครควรเปนผูพูดและพูดอยางไร มีเทคนิค วิธีการ และกระบวนการในการกําหนดคุณคา
วาอะไรคือ “ความจริง” สําหรับสังคมสมัยใหมแบบของเรานั้น Foucault เห็นวาเศรษฐศาสตรการ
เมืองของความจริง ( the political economy of truth) มีองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการไดแก
1. ความจริงอิงกับวาทกรรมและสถาบันวิทยาศาสตร นั่นคือ ศูนยกลางของการ
ผลิตความจริงในสังคมสมัยใหมคือวาทกรรมแบบวิทยาศาสตร
2. ความจริงขึ้นกับการกระตุนปลุกเราทางการเมือง-เศรษฐกิจอยางไมรูจบ ความ
จริงเปนที่ตองการของคนในสังคมพอๆ กับอํานาจทางเศรษฐกิจ และอํานาจทางการเมือง
3. ความจริงเปนวัตถุที่มาในหลายรูปแบบ แตอัดแนนเปนเนื้อเดียวและถูกนําไป
ใชในสังคมในวงกวางผานระบบการศึกษา ระบบขอมูลขาวสารตางๆ
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4. ความจริงถูกผลิต ควบคุม สงตอผานสถาบัน กลไกเฉพาะของสังคมอยาง
มหาวิทยาลัย กองทัพ งานเขียน สื่อประเภทตางๆ
5. ความจริงคือประเด็นปญหาหลักที่ถกเถียงกันในแวดวงการเมือง และเปนฐาน
ของความขัดแยงในสังคม
สวนผลของการปฏิบัติการแหงอํานาจนั้น สิ่งที่ Foucault ใหความสนใจศึกษาคือ
“ผูกระทํา” (subject) ซึ่งกอนอื่นจําเปนตองทําความเขาใจความหมายของผูกระทํา (subject) โดย
ทั่วๆ ไปกอนวาหมายถึงอะไร กลาวคือ ในความหมายโดยทั่วไปนั้นหมายถึงองคประธานแหงการ
กระทํา นั่นคือ “มนุษย” ถือเปนองคประธานของประวัติศาสตร เปนผูสราง ผูกําหนด และกอใหเกิด
สิ่งตางๆ การกระทําตางๆ โดยมีสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง
เปนเสมือนเงื่อนไข โดยมีมนุษยเปนจุดศูนยกลางในการกระทําการ ซึ่งความคิดดังกลาวนี้เริ่มตน
มาอยางนอยที่สุดในศตวรรษที่ 18 อันเปนยุคที่ความเชื่อมั่นและศรัทธาตอพระผูเปนเจา (God) ได
ถูกทาทายอยางรุนแรง พระผูเปนเจาซึ่งเปนผูสรางสรรพสิ่งทั้งหลาย รวมทั้งเปนคําตอบในทุกเรื่อง
ราวกลับกลายเปนสิ่งที่นาสงสัย ในขณะที่ความเชื่อมั่นในความสามารถของมนุษยไดแผกระจาย
เปนวงกวาง สิ่งประดิษฐและการคนพบทางวิทยาศาสตรในชวงยุคสมัยดังกลาวไดกลายเปนตัวยืน
ยันถึงความสามารถที่มนุษยมีอยูและเปนคําตอบสําหรับหลายๆ สิ่งที่เคยมีแตพระผูเปนเจาเทานั้น
ที่จะสามารถใหคําตอบได ความคิดดังกลาวไดกลายเปนรากฐานของความคิดแบบมนุษยนิยม
(Humanism) ซึ่งมีอิทธิพลครอบงําตอสังคมตะวันตกมาจนถึงปจจุบัน (จุมพฏ คําสนอง, 2539:48)
อยางไรก็ดี สําหรับ Foucault แลวความเขาใจที่เขามีตอ “ผูกระทํา” (subject) นั้น
คอนขางจะแตกตางจากนักคิดและนักปรัชญาคนอื่น โดยเฉพาะอยาง Kant และ Hegel ซึ่งให
ความสําคัญกับดานที่เปนผูกระทําการแตเพียงอยางเดียว Foucault ไดแสดงใหเห็นถึงอีกดานซึ่ง
ตรงกันขามอยางสิ้นเชิง โดยใหความหมาย “ผูกระทํา” (subject) วา มีทั้งสวนที่ตองยอมจํานนตอ
บุคคลอื่นโดยการถูกควบคุมและตองพึ่งพิง และอีกสวนหนึ่งสามารถสรางอัตลักษณใหตัวเองได
โดยอาศัยจิตสํานึกและความรูเกี่ยวกับตัวเอง (self-knowledge)
การเปนผูกระทํา (subject) นั้นสามารถแบงไดเปนสามชนิดดวยกัน รูปแบบแรก
นั้น Foucault เรียกวา “ปฏิบัติการแบงประเภท” (dividing practices) ซึ่งจะปรากฎอยูในงาน
อยางเชน Madness & Civilization (1989 อางถึงในธเนศ วงศยานนาวา,2532:9-16) อันเปนการ
พูดถึงความสัมพันธระหวางเหตุผล (reason) กับสิ่งที่ไมเปนเหตุผล (unreason) Foucault ไดให
ความเห็นไววา การจัดการคนบาในสมัยใหมนั้น เหมือนกับการจัดการคนเปนโรคเรื้อนในสมัย
กลาง นั่นก็คือการแยกใหไปอยูอยางโดดเดี่ยว จนกระทั่งในราวปลายยุคกลางคนโรคเรื้อนก็หายไป
จากสายตา วิธีการจัดการกับบุคคลที่ไมพึงปรารถนาดวยวิธีการโดดเดี่ยวนั้นก็ยังใชอยู เชน คนจร
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จัด อาชญากร ฯลฯ ซึ่งจะถูกจัดการเชนเดียวกันกับคนโรคเรื้อน เมื่อถึงยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ
(Renaissance) จนเขาสูสมัยใหมก็มีปรากฏการณใหมเกิดขึ้นนั่นก็คือ “เรือของคนบา” (the Ship
of Fools) โดยมีการจับเอาคนบา คนสติไมดีทั้งหลายใสเรือเพื่อขับไลไปใหพนจากอาณาเขต การ
ปลอยใหลองลอยไปตามที่ตางๆ เหลานี้อาจจะมีความหมายวา เปนสัญลักษณของการเดินทาง
แสวงหาเหตุผลก็ได นอกจากนั้น การจับใสเรือเมื่อปลอยออกไปกลางทะเลหรือแมน้ํานั้นเทากับ
เปนการทําใหผูคนบนเรือจะตองเผชิญกับสิ่งภายนอกที่ตัวไมรูจัก
บุคคลเหลานี้จะเปนนักโทษ
ทามกลางสภาวะแวดลอมที่เสรี ถาไมถูกจับใสเรือก็อาจจะถูกจับเขาคุกไวเฉยๆ โดยมิไดมีการ
กระทําอะไรอยางอื่น
ครั้นในราวศตวรรษที่ 17 Foucault ถือวามีการกักกันครั้งใหญ (the Great
Confinement) เกิดขึ้นทั่วยุโรป ทั้งนี้เพราะเริ่มมีการสรางสถานที่กักกันคนบาทั้งหลาย เชน โรง
พยาบาลโรคจิต เปนตน การกักกันนี้มิไดมีจุดมุงหมายทางการแพทยแตเปนการตอบสนองตอ
ระเบียบของพวกกระฎมพีและกษัตริย โดยความตองการนั้นเปนเรื่องของ “การตรวจตรา”
(policing) ซึ่งมีความหมายในยุคคลาสสิควา เปนการตรวจตราอยางละเอียดในทุกแงทุกมุม ทั้งนี้
จะตองเขาใจดวยวาการมีตํารวจในศตวรรษที่ 18 (ของฝรั่งเศส) นั้น มิไดมีไวแครักษากฎหมาย
ความมีระเบียบเรียบรอย ทําลายลางศัตรูของรัฐบาลเทานั้น แตยังจะตองคอยตรวจตรารับประกัน
เรื่องสุขภาพพลานามัย สรรพสิ่งทั้งหลายที่จําเปนสําหรับการบริโภคในเมือง ตลอดไปจนถึงมาตร
ฐานทางการคาและหัตถกรรมตางๆ การมีสถานกักกันในชวงนั้นก็เปนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
จากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ที่ทําใหคนไมมีงานทําเปนจํานวนมาก แตเมื่อหมดวิกฤตการณและ
ภาระทางเศรษฐกิจ สถานกักกันก็มิไดมีไวเพื่อเก็บกักคนไมมีงานทําอีกตอไป แตมีไวเพื่อใหคน
ทํางาน เพื่อที่จะไดเปนประโยชนตอสังคม การทํางานนี้มิไดมีจุดมุงหมายทางเศรษฐกิจ แตมีจุดมุง
หมายอยูที่ความตองการทางศีลธรรมและวินัย ทั้งนี้ก็เพราะคนเหลานี้ถูกพิจารณาวาเปนพวกเกียจ
ครานไมมีวินัย จึงมีความจําเปนที่จะตองถูกบังคับใหทํางาน การทํางานจะเปนการฝกฝนตัวเองให
มีระเบียบวินัย (ascetic) ซึ่งทําใหคนเหลานี้มีคุณสมบัติที่พรอมที่จะทํางานใหสมศักดิ์ศรีกับการ
ดํารงอยูอยางมีจริยธรรมของมนุษยมากกวาที่จะเปนเรื่องของผลประโยชนทางเศรษฐกิจ อยางไรก็
ตาม สถานภาพของคนบาเมื่อถูกนําไปพิจารณาเคียงคูกับความยากจน การไมมีความสามารถใน
การทํางาน กับการไมมีความสามารถที่จะเขากับสวนรวม จึงทําใหคนบากลายมาเปนปญหา
สําคัญของเมือง ดังนั้น คนบาจึงไมสามารถที่จะอยูอยางมีอิสระไดเชนในยุคฟนฟูศิลปวิทยาการอีก
ตอไป แตจะตองอยูภายใตอาณาบริเวณอันจํากัด
ในอดีตการแบงแยกอาณาเขตระหวางคนปกติกับคนบานั้น มักจะใชความนากลัว
(terror) เปนตัวกําหนด ซึ่งก็จะทําใหเกิดเขตแดนระหวางเหตุผลกับไมเปนเหตุผล แตพอมาถึง
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ศตวรรษที่ 18 ก็มีการยอมใหสิ่งที่เปนเหตุผลและสิ่งที่ไมเปนเหตุผลมาบรรจบกัน นอกจากนี้ความ
บาก็มิไดกอใหเกิดความนากลัวอีกตอไป การจัดการกับคนบานั้นก็มิไดใชความรุนแรงอีกตอไปแต
หันไปใชการพูดจา (speech) แทน โดยจะมีผูควบคุมที่คอยพูดใหคนบาไมรูสึกวาตัวเองผิดที่เปน
บา และใหคนบารับผิดชอบตอการกระทําของเขาเมื่อมันกระทบกระเทือนตอศีลธรรมและสังคม
“การสรางใหเกิดความรูสึกสํานึกผิดนั้นมิใชวิธีของความสัมพันธที่ไดจากคนบา
และคนปกติโดยทั่วๆ ไป แตความรูสึกผิดนั้นไดจากทั้งรูปแบบของการดํารงอยูรวมกันของคนบาแต
ละคนกับผูควบคุม และรูปแบบของการรูสึกสํานึกที่วาคนบานั้นจะตองมีความบาของตัวเอง” จุด
สําคัญในที่นี้จึงเปนเรื่องของความรับผิดชอบและความรูสึกสํานึกผิดที่จะเปน “ตัวที่ทําใหคนบา
กลายเปนเปาของการลงโทษอันเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไดจากตัวเองและคนอื่น ดวยสภาวการณที่คน
บารูวาสถานภาพของตัวเองคือการตกเปนเปา รูถึงความสํานึกผิด คนบาจึงหันกลับไปสูการรูจักตัว
เองวาเปนผูกระทํา (subject) ที่มีเสรีและจะตองรับผิดชอบ และในที่สุดก็กลับสูเหตุผล” สิ่งตางๆ
เหลานี้ก็คือการทําตัวเองเพื่อใหกลายเปนวัตถุ (objectifying) เพื่อคนอื่น (the Other) หรืออีกนัย
หนึ่งก็ทําเพื่อเหตุผล ในอันที่จะแสดงใหเห็นวาตนเองเปนคนแปลกหนาที่ไมมีอะไรที่แปลกหรือ
สะดุดตาใครๆ นั่นก็คือการทําตัวเปนธรรมดาๆ นั่นเอง การที่จะรับผิดชอบความบาก็นาจะรับแต
สวนที่มองเห็นเทานั้น สวนที่มองไมเห็นก็เฉยๆ ไว เพราะฉะนั้นความบาจะไมมียกเวนเสียแตวาจะ
เห็นมัน ความบาจึงเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกับการมองเห็น (gaze) การมองเห็นนั้นเปนเทคนิคที่
สําคัญในการจัดการกับคนบา เชน เทคนิคที่ใหมองเห็นภาพตัวเองจากคนบาคนอื่นๆ เหมือนกับ
การมองกระจกเงา โดยสามารถที่จะทําใหตัวคนบาเกิดความรูสึกสํานึกในตัวเองและสามารถที่จะ
แยกตัวเองออกจากคนบาคนอื่นๆ ไดในที่สุด
การมอง (gaze) ไดกลายมาเปนเทคนิคในการที่จะทําใหมนุษยกลายเปนผูกระทํา
(subject) ดังจะเห็นไดจากเทคนิค “Panopticism” ซึ่งเปนแนวความคิดในการสรางคุกของเจเรมี
เบนทัม (Jeremy Bentham) วิธีการดังกลาวคือการที่นักโทษเหลานี้จะถูกจับใสหองขังเล็กๆ ที่มี
ประตูดานหนากวาง ดานหลังมีหนาตางเล็กๆ พอที่จะใหแสงสวางสวนหนึ่งสองเขามาทําใหหอง
สวางพอที่จะทําใหผูคุมจากหอคอยที่ตั้งอยูอีกดานหนึ่งเห็นพฤติกรรมของนักโทษ โดยที่นักโทษนั้น
ไมสามารถที่จะเห็นวาผูคุมทําอะไรอยู จองดูนักโทษอยูหรือไม สภาพการณดังกลาวจึงเปนการทํา
ใหนักโทษนั้นรูสึกกับตัวเองไดตลอดเวลาวาตัวเองถูกควบคุมและจองมองอยู ทั้งๆ ที่นักโทษไมมี
โอกาสที่จะรูถึงสภาวะที่แทจริงไดเลย นักโทษในฐานะที่เปนผูกระทํา (subject) จึงเห็นในสิ่งที่มอง
ไมเห็น (visible the invisible) สิ่งที่มองไมเห็นนี้เองจะเปนหลักประกันตอการดํารงไวซึ่งระเบียบอัน
ดีงามตางๆ ทั้งนี้ก็เพราะเปนการเนนถึงหลักการสําคัญในการที่จะทําใหนักโทษเปนผูควบคุมตัวเอง
หรือตกเปนผูกระทํา (subject) ของตัวในที่สุด
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สําหรับ Foucault แลวการมอง (gaze) นั้นมิใชเปนเพียงเทคนิคในการจัดการกับ
มนุษยในเชิงเหตุผลและการเมืองเทานั้น แตยังเปนระบบความรู (episteme) อันนํามาซึ่งการเปนผู
กระทํา (subject) ในรูปแบบที่สอง ทั้งนี้ก็ดวยสายตาของมนุษยนี่เองที่ทําใหมนุษยเอามนุษยดวย
กันเองมาเปน “วัตถุ” ในการศึกษา หรือตกเปนเปาในการศึกษาของศาสตรไป ดังจะเห็นไดจากกอ
ตัวของความรูทางการแพทยที่จะอาศัยการมองดูอาการในฐานะเปนการแสดงออกของโรคตางๆ
การเปนผูกระทํา (subject) ในรูปแบบที่สองนี้ Paul Rabinow เรียกวาเปนแบบ
“การจําแนกทางวิทยาศาสตร” (scientific classification) เปนลักษณะของการทําใหมนุษยในแง
มุมตางๆ เปนสาขาวิชาขึ้นมา เชน เราเชื่อวาเราสามารถเขาใจวาเหตุใดมนุษยจึงมีพฤติกรรมกาว
ราวหรือสุภาพออนโยนดวยวิชาจิตวิทยา หรือ การอธิบายองคประกอบของรางกายมนุษยไมวาจะ
เปนเซล เลือด อวัยวะภายใน กระดูก สวนที่เปนผิวหนังดวยวิชาดานชีววิทยา เปนตน
สําหรับการเปนผูกระทํา (subject) ในรูปแบบสุดทายซึ่งเปนแบบที่ Foucault ให
ความสนใจคือ แบบที่มนุษยแตละคนจะมีวิธีในการเปลี่ยนตัวเองใหกลายเปนผูกระทํา (subject)
ซึ่ง Paul Rabinow เรียกวา การทําใหตัวเองเปนผูกระทํา (Subjectification) อาจกลาวไดวาการ
เปนผูกระทํา (subject) ในประเภทที่สามนี้เปนการผสมผสานของประเภทของการเปนผูกระทํา
(subject) สองแบบแรกดวยกัน กลาวคือ ในขณะที่เทคนิคของการปฏิบัติการกับคนบา ดวยการใช
เทคนิคที่ใหดูคนบาคนอื่นๆ เปนการปฏิบัติเพื่อคนอื่น แตการเปนผูกระทํา (subject) ในรูปแบบที่
สามนี้เปนการปฏิบัติเพื่อตัวเองโดยมิไดมีใครมาบังคับหรือครอบงํา การเปนผูกระทํา (subject) ใน
รูปแบบสุดทายที่กระทําตัวใหเปนผูกระทํา (subject) นี้ มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัย
ความรู ความจริงที่เกิดขึ้นจากการสะสมและพัฒนาความรูจากศาสตรที่วาดวยมนุษยสาขาตางๆ
มาตรฐานอันสําคัญในการที่จะทําใหมนุษยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองใหกลายเปนผูกระทํา
(subject) อยางสมบูรณก็คือ การรูวาอะไรเปนสิ่งที่ “ดี” และ “ไมดี” สําหรับตัวเอง ซึ่งการที่จะรูถึง
วิธีการปฏิบัติตัวดังกลาวไดนั้น จะตองรูวาอะไรจริงหรือไมจริงอยางไรเสียกอน ความจริงจึงเปนสิ่ง
สําคัญมากในการทําตัวเองใหเปนผูกระทํา (subject) เชน การงดสูบบุหรี่ การออกกําลังกาย การ
ควบคุมชนิดของอาหารจะเปนผลดีตอสุขภาพอยางไร สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนแลวแตเกิดขึ้นภายใต
ระบบความรูของวงการแพทย ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้ถาไมปฏิบัติตามก็ไมมีใครหาม และเราก็มิจําเปน
ที่จะตองทําเพื่อคนอื่นๆ อีกตอไป ดังนั้น ถึงแมวาจะไมมีคนอื่นบังคับ แตตัวเราเองยอมรูอยูแกใจดี
สภาวะของคนอื่นจึงเปลี่ยนเปนตัวเราเอง (self) ในอันที่จะบอกแกตัวเรา (self) วาจะตองงดสูบ
บุหรี่ ความสัมพันธที่เกิดขึ้นจึงเปนความสัมพันธระหวางตัวเรา (self) ตอตัวเอง (self) แทนที่จะ
เปนคนอื่น
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ผูวิจัยใชแนวคิดเรื่องวาทกรรมและอํานาจมาเปนกรอบในการศึกษาเพื่อวิเคราะห
หาประเภทของวาทกรรมที่ปรากฏในขาวอัตวินิบาตกรรมอันนําไปสูการสรางความหมาย ความเขา
ใจตอประเด็นการทําอัตวินิบาตกรรม ที่ผูวิจัยไดปูกรอบความรูทางประวัติศาสตรเรื่องการจัดการ
กับคนบาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ก็เพื่อใหเขาใจถึงความเปนมาของผลปฏิบัติการแหงอํานาจที่ใน
ที่สุดแลวจะสงผลตอ “ผูกระทํา” (subject) ซึ่งในงานวิจัยนี้อาจจะนํามาสูการอภิปรายผลไดวา
ลักษณะการนําเสนอขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพไดสะทอนผลปฏิบัติการแหงอํานาจ
อยางไรบาง

แนวคิดเรื่องขาว
มีผูใหคํานิยามของคําวา “ขาว” ไวมากมาย อาทิ ขาวคือเหตุการณหรือขอเท็จจริง
หรือเรื่องราวที่ประชาชนสนใจใครรู ขาวคือรายงาน (report) เกี่ยวกับเหตุการณที่ปรากฏขึ้นใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม (timely) รัดกุม (concise) และถูกตอง (accurency) ขาวคือสิ่งที่
บรรณาธิการหนังสือพิมพตัดสินใจเลือกลงพิมพเพื่อเสนอตอผูอาน ฯ
จากการสํารวจคําจํากัดความเกี่ยวกับขาวในรูปแบบตางๆ สิริทิพย ขันสุวรรณ
(2539:48) สรุปวา ขาวคือรายงานของเหตุการณหรือความคิดเห็น ซึ่งผูสื่อขาวและบรรณาธิการใน
ฐานะที่เปนตัวแทนของสาธารณชน ไดพิจารณาเลือกสรรแลวดวยความเชื่อมั่นวา เหตุการณและ
ความคิดเห็นดังกลาวจะเปนที่สนใจของผูรับสารสวนใหญหรือบางสวน ซึ่งก็หมายความวา โดยตัว
เหตุการณหรือความคิดเห็นเองนั้น “ไมเปนขาว” จนกวาจะไดรับการรายงานใหผูอื่นไดทราบแลว
เทานั้น
สวนมาลี บุญศิริพันธ (2537:1) ไดขอสรุปวา “ขาว” นั้นประกอบดวยองคประกอบ
พื้นฐาน 3 ประการคือ ความนาสนใจ (Interest) ขอเท็จจริง (Facts) และผูอาน (Readers) กลาว
คือ ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นตองเปนสิ่งที่นาสนใจสําหรับผูอานหนังสือพิมพ ดังนั้น ผูสื่อขาวจําเปนตอง
รายงานขอเท็จจริงที่เปนที่สนใจแกผูอาน
มาลี บุญศิริพันธ (2534: 43-44) ยังกลาวอีกวา หัวใจของขาวนั้นอยูที่การเสนอ
เฉพาะขอเท็จจริงที่ถูกตอง เที่ยงตรง ไมมีการแสดงความคิดเห็นใดๆ โดยผูเขียนทั้งสิ้น ผูเขียนขาว
ตองมีความเปนกลาง (Objectivity) เหตุการณเกิดขึ้นอยางไรก็ตองเขียนรายงานตามขอเท็จจริงที่
ไดตรวจสอบแลวเทานั้น ซึ่งขาวที่ดีควรมีคุณลักษณะที่เชื่อถือไดคือ
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1. ความถูกตอง (Accuracy) ขอเท็จจริงตองมีความถูกตอง เที่ยงตรงในขอมูล
ตางๆ กอนจะรายงานออกไปควรจะไดมีการตรวจสอบใหแนนอนเสียกอนวา ขอเท็จจริง เชน นาม
สกุลของบุคคล อายุ สถานที่ ตําแหนงตัวสะกดถูกตองหรือไม รวมตลอดถึงวิธีการรวบรวมเรียบ
เรียงใหขอเท็จจริงปรากฏแกผูอานก็ควรจะทําใหเขาใจถูกตอง ไมเฉพาะเพียงขอเท็จจริงปลีกยอย
เทานั้น แตรวมถึงการใชภาษาใหเขาใจงายและถูกตองดวย
2. ความสมดุล (Balance) การรายงานขาวที่ดีควรใหความเสมอภาคในการเสนอ
ขอเท็จจริงทุกดาน เพื่อใหผูอานเขาใจเหตุการณไดอยางถูกตอง ใหความเปนธรรมแกบุคคลในขาว
ในกรณีเสนอขาวที่มีความขัดแยงควรเปดโอกาสใหทั้งสองฝายไดแสดงความคิดเห็นและรายงานสู
สายตาผูอานอยางเทาเทียมกัน ความสมดุลมิไดหมายถึงการรายงานสิ่งปลีกยอย ทุกสิ่งทุกอยาง
แตหมายถึงการใหขอมูลที่สําคัญเปนธรรมพอที่ผูอานสามารถจะใชดุลยพินิจไดอยางถูกตอง
3. ความเปนกลาง (Objectivity) หมายถึงการรายงานขาวอยางตรงไปตรงมา ไม
มีอคติหรือใสความคิดเห็นของผูเขียนลงไป ปกติความเปนกลางหรือความเที่ยงตรงอาจปฏิบัติได
ยากเนื่องจากมนุษยก็เปนปุถุชนธรรมดาเทานั้น ผูเขียนขาวจึงตองฝกฝนเพิ่มความระมัดระวังมาก
ขึ้น พยายามเสนอขาวในทุกแงทุกมุมใหมากที่สุด ไมเอาความรูสึกตัวเองเขาไปผูกพันกับเหตุ
การณอยางสิ้นเชิง
4. ความกระชับชัดเจน (Conciseness) ขาวที่ดีควรมีรูปแบบการเขียนที่กระชับ
กระจางชัดเจนในตนเอง รัดกุมและเขาใจงาย ใชภาษาอยางตรงไปตรงมา กระชับและชัดเจน
เนื่องจากแตละวันเหตุการณตางๆ ไดอุบัติขึ้นเปนจํานวนมากมายเกินกวาที่หนา
หนังสือพิมพจะบรรจุรายงานเหตุการณไดทั้งหมด ดังนั้น หนังสือพิมพจึงตองพิจารณาคัดเลือกเหตุ
การณแตละเหตุการณ เพื่อตัดสินวา เหตุการณใดมีคุณคาขาว (News Values) พอที่จะรายงาน
เหตุการณนั้นไปสูสาธารณชนผูอานได ในการคัดเลือกเหตุการณที่มีคุณคาขาว หนังสือพิมพจะ
พิจารณาจากองคประกอบ (Elements) ที่มีอยูในเหตุการณนั้น ซึ่งมีผลใหเหตุการณดังกลาวมี
ความเดนเหนือกวาเหตุการณอื่นๆ ที่อุบัติขึ้นในเวลาเดียวกัน
สําหรับเหตุการณที่ไดรับการรายงานเปนขาวสวนมากนั้น มักมีองคประกอบที่
เปน “คุณคาขาว” อยูในตัวของเหตุการณ หลายตอหลายคุณคาขาว ซอนกันจนแยกแทบไมออก
คุณคาขาวซึ่งเปนองคประกอบอยูในเหตุการณที่ไดรับการรายงานเปนขาวมีดังนี้
1. ความมีชื่อเสียง (Prominence) ในวงการขาวนั้น มักมีคําชี้แนะจากผูสื่อขาวรุน
พี่ถึงผูสื่อขาวรุนนองวา "ชื่อดังมักเปนขาว” (Names always make news) ซึ่งหมายความวาเรื่อง
ราวเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย มักไดรับความสนใจจากชาวบานทั่วไป นอกจากชื่อเสียง
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ของบุคคลจะมีคุณคาขาวสูงแลว ความมีชื่อเสียงยังหมายถึงสถานที่สําคัญตางๆ ที่สาธารณชนรู
จักกันทั่วไป เชน ทําเนียบรัฐบาล สถานที่สําคัญๆ ทางประวัติศาสตร เมืองสําคัญของโลก นอกจาก
นั้นยังหมายความรวมไปถึงสิ่งของ และสถาบันที่เปนที่รูจักกันทั่วไปดวย
2. ความใกลชิด (Proximity) ความใกลชิดนี้ หมายความรวมหมด ไมวาจะเปน
ความใกลชิดทางกายและความใกลชิดทางใจ การที่ความใกลชิดซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งในอุบัติ
การณมีคุณคาขาวสูงเพราะเหตุที่วา โดยสามัญสํานึกมนุษยโดยทั่วไปมักจะใหความสนใจเรื่องราว
ที่เกี่ยวของกับตัวผูอานเอง หรือเกี่ยวกับครอบครัวของเขา หรือเกี่ยวกับญาติพี่นอง เพื่อนฝูงของเขา
มากกวาทาจะสนใจอานขาวเกี่ยวกับคนอื่นๆ ที่เขาไมรูจักคุนเคย
3. ความทันตอเวลา (Timeliness) ขาวนั้นก็เหมือนอาหารที่บูดไดเหมือนกับปลา
สดที่เนาได หากถูกทิ้งเอาไว ดวยเหตุนี้ เหตุการณใดที่เกิดขึ้นสดๆ รอนๆ มีความสดมาก เหตุการณ
นั้นก็มีคุณคาขาวสูงและเปนที่สนใจของผูอานมากกวาเหตุการณที่อุบัติขึ้นมานานแลว อยางไรก็ดี
อุบัติการณบางอยางแมจะเกิดมานานนับรอยปแลวก็ตาม แตถาหากวาเพิ่งจะมีการคนพบความ
เปนไปของอุบัติการณนั้นเปนครั้งแรกและการคนพบนั้นก็เปนที่สนใจใครรูของผูอาน อุบัติการณที่
วานี้ก็มีคุณคาขาวสูงเชนกัน เชน การคนพบการอับปางของเรือโดยสารขนาดยักษซึ่งจมลงใน
มหาสมุทรเมื่อรอยกวาปที่แลว
4. ปุถุชนสนใจ (Human Interest) เหตุการณตางๆ ที่กอใหเกิดอารมณพื้นฐาน
(Emotion) ของปุถุชน นับตั้งแตอารมณโศกเศรา เห็นอกเห็นใจ ไปจนถึงอารมณยินดีปรีดา รัก
เกลียด โกรธ กลัว อิจฉาริษยา ขบขัน ฯลฯ มักจะเปนเหตุการณที่เราใหปุถุชนทั่วไปเกิดความสนใจ
อยางใหญหลวง ซึ่งทําใหเหตุการณนั้นมีคุณคาขาวสูง อาทิ เหตุการณตึกถลม
5. ความขัดแยง (Conflict) องคประกอบเกี่ยวกับความขัดแยงนี้หมายถึงเหตุ
การณที่สะทอนถึงความสัมพันธพื้นฐานระหวางมนุษยตอมนุษย ซึ่งมักจะหนีไมพนความขัดแยง
และตอสูชิงชัย เริ่มตั้งแตระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชาติ เชน การทะเลาะวิวาท การแขงกีฬา
การเลือกตั้ง การอภิปรายถกเถียงในรัฐสภา การสูรบ ฆาฟน เปนตน
6. ผลกระทบ (Consequence) เหตุผลหนึ่งที่สาธารณชนทั่วไปอานหนังสือพิมพ
ในแตละวัน ก็คือเพื่อนําขอมูลขาวสารที่หนังสือพิมพนําเสนอนั้นไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสา
ธารณชนใหดําเนินไปในทิศทางที่นาพอใจยิ่งขึ้น ดังนั้น เหตุการณใดก็ตาม เมื่ออุบัติขึ้นแลวมีผล
กระทบตอชีวิตความเปนอยูของผูคนจํานวนมากยอมมีคุณคาขาวสูงกวาอุบัติการณที่มีผลกระทบ
ตอผูคนจํานวนนอย
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7. ความมีเงื่อนงํา (Suspense) เหตุการณที่เกิดขึ้น แลวยังไมสามารถจะคลี่
คลายหรือตีแผหาสาเหตุไดนั้น ยอมเปนที่สนใจและกระหายใครรูของคนทั่วไป เชน คดีฆาตกรรม
อําพรางที่ยังไมรูตัวฆาตกร
8. ภัยพิบัติและความกาวหนา (Disaster and Progress) ชีวิตที่ดําเนินไปอยาง
ปกติธรรมดา มักไมใครเปนที่สนใจหรือมีคุณคาขาวนัก แตถาการดํารงชีวิตนั้นประสบความสําเร็จ
สูงสุด คนทั่วไปก็ใครรูเชนกันวาเจาของชีวิตดําเนินชีวิตอยางไรจึงไดพบกับความสําเร็จเชนนั้น
นอกจากนั้น ความกาวหนาทางวิทยาการ การคิดสิ่งประดิษฐใหมๆ ก็เปนที่สนใจของสาธารณชน
ดวย ขณะเดียวกัน ภัยพิบัติทุกรูปแบบรวมทั้งภัยพิบัติซึ่งเปนผลมาจากความกาวหนาทางวิทยา
การตางก็มีคุณคาในตัวเองทั้งสิ้น เชน ยานอวกาศระเบิดกลางอากาศ
9. องคประกอบเรื่องเพศ (Sex) เรื่องเพศมีคุณคาขาวเสมอ เนื่องจากเปนเรื่อง
ใกลตัวของมนุษย ดังนั้น เรื่องราวที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม และความผิดปกติ หรือเหตุการณทั้งดี
และอื้อฉาวของมนุษยเพศหญิง เพศชาย จึงเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหเรื่องราวนั้นเปนขาว
ปรากฏในหนาหนังสือพิมพแตละวันเสมอ เชน การประกวดนางงาม เรื่องอื้อฉาวของพวกเกย
ความผิดทางเพศ การหยารางของบุคคลที่มีชื่อเสียง เรื่องรักสุดหัวใจของชายหนุมหญิงสาว
เปนตน
10. ความแปลกประหลาดผิดธรรมดา (Unusualness) โดยปกติวิสัยของมนุษย
นั้น มักจะสนใจในสิ่งที่แปลกประหลาด หรือสิ่งที่ไมเคยพบเห็นมากอน เชน การที่ผูหญิงคนหนึ่ง
คลอดลูกแฝด 8 คน
นอกจากองคประกอบหลักดังที่ไดกลาวแลว ยังมีองคประกอบยอยอื่น อาทิ ขนาด
ความใหญโตของเหตุการณ และองคประกอบภายนอกเหตุการณ เชน นโยบายของหนังสือพิมพ
และนโยบายการเสนอขาวของหนังสือพิมพ ที่ทําใหเหตุการณนั้นๆ มีคุณคาขาวมากนอยลดหลั่น
กันไป(สิริทิพย ขันสุวรรณ, อางแลว: 49-52)
ถาวร บุญปวัตน (2538:61 อางถึงในสุกัญญา ตรีทิเพนทร,อางแลว:14) พูดถึง
“ทางเดินของขาว” ไววา ขาวหนังสือพิมพเริ่มขึ้นเมื่อมีเหตุการณที่นาสนใจเกิดขึ้น นักขาวซึ่งออก
หาขาวตามปกติ หรือมีคําสั่งจากหัวหนากองหรือสงใหรีไรเตอรทางโทรศัพทหรือแฟกซ เมื่อรีไร
เตอรรับขาวจากนักขาวแลวก็จัดการเขียนเสียใหมตามรูปแบบของขาว อาจจะตัดขอมูลออกบาง
ตอเติมดวยการหามาเพิ่มเติมเองบาง อาจมีการตกแตงสีสันในขาวบาง รีไรเตอรเองมีสิทธิคัดเลือก
ขาวไดไมมากนัก เมื่อเขียนเสร็จสงใหหัวหนาขาวหนาหนึ่ง หรือหนาอื่นๆ ที่มีผูรับผิดชอบทําหนา
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เพื่อใหหัวหนาขาวหรือผูที่คัดเลือกขาวจัดระดับ ขาวใหญ ขาวรอง ขาวเล็ก หรือบางขาวก็ทิ้งตะกรา
ไปเลย
ทั้งนี้หัวหนาขาวเปนผูวินิจฉัยวา ขาวไหนเอา ขาวไหนทิ้ง ขาวไหนควรขึ้นพาดหัว
ใหญ พาดหัวรอง พาดหัวเล็ก โดยใชวิจารณญาณ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา “Sense” ซึ่งเกิด
จากหลักการผสมกับประสบการณนั่นเอง
ผูวิจัยใชแนวคิดเรื่องขาวมาชวยพิจารณาถึงวิธีการสรางวาทกรรมในขาวอัต
วินิบาตกรรมในการตัดสินใจของนักขาว หัวหนาขาว หรือบรรณาธิการในการนําเสนอขาวอัต
วินิบาตกรรม เพราะเปนกรอบที่สําคัญอันหนึ่งในการทํางานของสื่อมวลชน
โดยจําเปนตอง
พิจารณาควบคูไปกับแนวคิดที่จะกลาวถึงตอไป

แนวคิดเรื่องขาวกับการสรางความเปนจริงทางสังคม (News as social construction of
reality)
ขาวมิไดเปนเพียงการรายงานเฉพาะขอเท็จจริงของเหตุการณ แตผูรายงานเอาตัว
เองเขาไปเกี่ยวของกับเหตุการณนั้นๆ และกําหนดรูปแบบของเหตุการณที่เปนขาวกอนที่จะนํา
เสนอตอสาธารณชน ขาวจึงเปนเนื้อหาของสื่อมวลชนที่ถูกสรางจากทัศนะของผูรายงานซึ่งในเรื่อง
นี้สามารถเห็นไดจากการที่หนังสือพิมพเสนอขาวบางขาวและบางแงมุมเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากเงื่อน
ไขแตละสถานการณ เหตุการณหนึ่งอาจเปนขาวใหญสําหรับสื่อมวลชนรายหนึ่งแตเหตุการณเดียว
กันอาจไมปรากฏเปนขาวในสื่อมวลชนรายอื่นในสังคมเดียวกันก็ได (ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา
แกวเทพ,2531:108 อางถึงในสุกัญญา ตรีทิเพนทร,อางแลว:17)
จากมุมมองดังกลาวที่วาขาวเปนเนื้อหาของสื่อมวลชนที่ถูกสรางขึ้นจากทัศนะ
ของผูรายงานนั้น สุภาพร โพธิ์แกว (2536:131) ยังไดมองลึกลงไปถึงบทบาทการทําหนาที่การราย
งานขาวของสื่อมวลชนที่ตองผานกระบวนการตัดสินใจเลือก และประเมินคาตั้งแตการรับรูแลวตี
ความของผูสื่อขาวตอเหตุการณ และผานกลวิธีในการถายทอด หรือเทคนิคในการบอกเลา เรื่อง
ราวกระบวนการเหลานี้ไดแก กระบวนการรับรู และตีความ (perception and interpretation)
กระบวนการเลือกสรร (selective) และกระบวนการสรางภาพความเปนจริงทางสังคม (social
construction of reality) โดยที่มนุษยมีการรับรูตอสรรพสิ่งตางๆ ดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 อันไดแก
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นอกจากนี้ มนุษยเราลวนผานกระบวนการเรียนรูทางสังคม และมีภูมิหลัง
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แตกตางกันไป สิ่งเหลานี้เปนตัวกําหนดใหใจของคนเราตางกัน ดังเหตุการณหรือปรากฏการณ
เดียวกันคนเราอาจตีความและรับรูตางกันไป เพราะใจคนเราตางกัน จึงทําใหเห็นความจริงตางกัน
และเมื่อมีการรับรูและตีความแลวก็มีการเลือกที่จะเลา เชนเดียวกับขาวบนหนาหนังสือพิมพ เรื่อง
ราวตางๆ ดังกลาวนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้นที่เปนขาว ซึ่งก็หมายความวามีการเลือกวา จะราย
งานเรื่องอะไร เหตุการณใด หรือแมแตรายงานอยางไร แคไหน เกณฑที่ใชเลือกไดแก คุณคาขาว
(News values) รวมทั้งความตองการของผูรับสาร นโยบายของสื่อมวลชน และแมแตระบบการ
ควบคุมสื่อมวลชน ก็ลวนมีสวนในการกําหนดคัดเลือกขาวสารและเลือกมิติของความจริงในการ
รายงาน และหลังจากนั้นก็มีการผานกระบวนการสรางภาพความเปนจริง “ผูสื่อขาวทุกคนรูดีวา
ทันทีที่เขาลงมือเขียนขาว ก็คือเขาไดลงมือตกแตงขาว” ซึ่งก็หมายความวาขาวทุกชิ้นลวนผาน
กระบวนการสรางภาพความเปนจริง และผานกระบวนการสรางความหมายในสื่อมวลชน ผาน
กรอบความคิดระดับตางๆ ซึ่งตามปกติแลวมักไมมีใครตั้งขอสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติเรื่อง “การมี
ขอเท็จจริง” ของขาวเทาใดนัก
สวนการพิจารณาดานคุณสมบัติของขาวนั้น ตามที่ Darnton (อางถึงใน ศิริชัย ศิริ
กายะและกาญจนา แกวเทพ,2531:205) เสนอแนะวา แทจริงแลวขาวมีตนตอความเปนมาจาก
ธรรมเนียมประเพณีเกาๆ ของการเลาเรื่อง แนวความคิดของเราที่มีตอขาวนั้น เปนผลมาจากวิธี
การแบบเกาๆ ในการเลาเรื่องนั่นเอง ดวยเหตุนี้จึงเห็นไดบอยครั้งวาทิศทางการรายงานขาวจึงมี
ความโนมเอียงที่จะออกมาในรูปแบบของการเลาเรื่อง ที่มีตัวละครทั้งตัวหลัก และตัวรอง มีเหตุ
การณที่เชื่อมโยงกันเปนตอนๆ มีพระเอก มีผูราย มีตอนเริ่มตน ตอนกลางๆ และตอนจบ มีการให
สัญญาณเวลาจะถึงจุดหักมุมที่นาสนใจ มีการใชพล็อตเรื่องที่คุนเคย เปนตน
Fiske และ Hartley ขนานนามแนวโนมของสื่อมวลชนแบบใหมที่ไดเขาทําหนาที่
แทนที่ธรรมเนียมประเพณีแบบเกาของการสื่อสารในสังคมพรอมๆ กับที่ไดผนวกเอารูปแบบของ
การเลาเรื่องประกอบเขากับการใหขอคิดทางดานศีลธรรมวาเปน
“หนาที่แบบนักเลานิทาน”
(Bardic Function) ซึ่งเปนหนาที่ที่ลากเสนแบงระหวาง “ความเปนจริง” กับ “นวนิยาย” ออกจาก
กัน
นอกจากนั้น Fiske and Hartley (1978 อางถึงในสุกัญญา ตรีทิเพนทร,อางแลว:
18-19) มีความเห็นวาการสรางความหมายในสื่อมวลชนผานกรอบความคิดระดับตางๆ ตอไปนี้
1. กรอบการทํางานดานขาว (News value,news quality) คือ ตัวกรองชั้นแรกที่มี
อิทธิพลตอการเลือกสรรเหตุการณที่จะมาเปนขาว เชน คุณคาทางขาว หรือความถูกตอง เที่ยง
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ธรรม เปนตน จากคุณลักษณะที่สําคัญของขาวคือความนาสนใจ มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู
ของประชาชน ผลกระทบดังกลาวจะมีผลในวงกวางและมีความสําคัญทําใหประชาชนสนใจใครรู
อยากติดตาม ทั้งสองประการนี้ ผูสื่อขาวตองพิจารณาในทัศนะของผูอานคือขาวนั้นตองนาสนใจ
สําหรับผูอาน มีความสําคัญกับผูอานและตองเปนขอเท็จจริงที่มีความสด ทันสมัยสําหรับผูอาน
2. กรอบความคิดสวนบุคคล (Individual ideology) นอกจากการคัดเลือกเหตุ
การณที่จะมาเปนขาว โดยการพิจารณาถึงคุณคาทางขาวในชั้นแรกแลว สิ่งที่เปนตัวกรองชั้นที่ 2
ในการเสนอขาวของผูสื่อขาว คือกรอบความคิดสวนบุคคล อันไดแก ทัศนคติ จุดยืน ตลอดจน
จรรยาบรรณของผูสื่อขาว รวมถึงอุดมการณทางวิชาชีพของแตละบุคคล ซึ่งอุดมการณพื้นฐานของ
ปจเจกบุคคลที่เขามามีสวนสําคัญตอการทําหนาที่รายงานขาว โดยเฉพาะอยางยิ่งจะมีบทบาทสูง
ตอกระบวนการเลือกสรร (selective) เพราะถือเปนหนวยยอยสุดของการทํางานขาวที่มีลักษณะ
การทํางานเปนทีม ประกอบดวยผูรวมงานหลายฝาย อยางไรก็ตามบทบาทของกรอบความคิด
ระดับบุคคลจึงมิใชกรอบความคิดอิสระโดยสิ้นเชิง
หากเปนกรอบความคิดรวบยอดจากหลาก
หลายบุคคลในองคกรสื่อนั้นๆ
3. กรอบนโยบายของสถาบันที่เกี่ยวของ (Organization and institution
involved) เปนตัวกรองที่ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของผูสื่อขาว ไดแก นโยบายทางธุรกิจ หนวย
งานรัฐบาล เทคโนโลยี แนวทางและนโยบายองคกรสื่อ กรอบนโยบายของสถาบันที่เกี่ยวของนี้อาจ
ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน หรือสวนทางกับกรอบความคิดสวนบุคคลหรือไมก็ได แตถากรอบ
ความคิดทั้งสองระดับนี้มีทิศทางไมตรงกัน ก็มีแนวโนมวากรอบความคิดสวนบุคคลจะตองปรับทิศ
ทางใหสอดคลองกับกรอบนโยบายของสถาบันที่เกี่ยวของเสมอ
4. กรอบความคิดทางสังคม วัฒนธรรม บรรทัดฐานและคานิยม (Social, culture,
norms, values) มีสวนสําคัญตอการกลั่นกรอง และสรางความหมายในสื่อมวลชน การพิจารณา
วาขาวบางขาวอาจเหมาะสมกับวัฒนธรรมหนึ่ง แตอาจจะไมเหมาะสมที่จะนําเสนอในอีกวัฒน
ธรรมหนึ่ง เชนนี้เปนตน และยังรวมถึงการพิจารณาเลือกสรรเหตุการณที่สอดคลองกับคานิยมหรือ
บรรทัดฐานของสังคมมานําเสนอและสรางความหมายวามีความสําคัญตอสาธารณชนมากกวา
กรอบความคิดทางสังคม วัฒนธรรม บรรทัดฐานและคานิยม จึงทําหนาที่ตั้งแตการรับรู การตี
ความ การเลือกสรร และการสรางภาพความเปนจริงทางสังคม หรือการสรางความหมายใหกับเนื้อ
หา โดยอาศัยวิธีการถายทอดและเทคนิคการเลาเรื่องในรูปแบบตางๆ

47

ผูวิจัยสามารถใชแนวคิดเรื่องขาวกับการสรางความเปนจริงทางสังคมมาชวย
พิจารณาถึงวิธีการสรางวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรมอันนําไปสูการสรางความหมาย ความเขา
ใจตอประเด็นการทําอัตวินิบาตกรรมไดอยางครอบคลุมและคมชัดยิ่งขึ้น

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เนื่องจากยังไมพบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรม
โดยตรง ดังนั้นการศึกษาของผูวิจัยในครั้งนี้จึงไดอางอิงถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทําอัตวินิบาต
กรรมในแงมุมทางจิตเวช จิตวิทยา สังคมสงเคราะห สวนแงมุมเกี่ยวกับสื่อพบวามีการศึกษาในแง
ของลักษณะทางประชากรของผูทําอัตวินิบาตกรรมที่ปรากฏในหนังสือพิมพมากกวาที่จะศึกษา
เรื่องวาทกรรม ดังตอไปนี้
สุชาติ พหลภาคย และคณะ (2527) ไดศึกษาขอมูลสวนตัวและขอมูลจิตวิทยา
กอนทําอัตวินิบาตกรรมจากญาติใกลชิดหรือเพื่อนผูใกลชิดของผูทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จ
ซึ่ง
ปรากฏเปนขาวการทําอัตวินิบาตกรรมในหนาหนังสือพิมพ 4 ฉบับคือ ไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด
บานเมือง พบวาผูชายทําอัตวินิบาตกรรมเปน 1.8 เทาของผูหญิง ผูที่มีอัตราการเสี่ยงตอการทําอัต
วินิบาตกรรมสูงคือ คนอายุ 15-34 ป เปนโสด มาย หยา แตงงานแลว แยกกันอยู ผูที่มีอาการทาง
จิตประสาท ผูที่มีโรคทางกายรุนแรงและเรื้อรัง ผูที่มีญาติสนิททําอัตวินิบาตกรรม นอกจากนี้ยังพบ
วา ผูชายเลือกวิธีการทําอัตวินิบาตกรรมที่รวดเร็วและรุนแรงกวาผูหญิง
โยธิน แสวงดี (2533) ไดวิจัยการทําอัตวินิบาตกรรมของคนไทยระหวางวันที่ 1
มกราคม 2523 – 31 มีนาคม 2533 พบวาในชวง 10 ปที่ผานมา มีขาวการทําอัตวินิบาตกรรมใน
หนังสือพิมพรายวัน จํานวน 427 ราย เปนชาย 298 ราย หญิง 129 ราย โดยแบงออกเปน 3 กลุม
คือ กลุมอายุต่ํากวา 10 ป กลุมอายุ 15-25 ป และกลุมอายุ 25 ปขึ้นไป เพศชายจะทําอัตวินิบาต
กรรมมากกวาเพศหญิงถึงรอยละ 76.5 คนโสดจะทําอัตวินิบาตกรรมมากกวาคนที่แตงงานแลว
อาชีพรับราชการทําอัตวินิบาตกรรมมากที่สุด ผูที่ทําอัตวินิบาตกรรมอาศัยอยูในเมืองมากกวาใน
ชนบท กรุงเทพฯ มีอัตราการทําอัตวินิบาตกรรมมากที่สุด กลุมวัยรุนทําอัตวินิบาตกรรมดวยสาเหตุ
กลัวความผิดทางสังคมมากที่สุด โดยวิธีการยิงตัวเองตาย เพศชายยิงตัวเองมากที่สุด ในขณะที่
เพศหญิงจะแขวนคอตายมากที่สุด ผลการทําอัตวินิบาตกรรมสวนใหญจะตาย 93% และไมตาย
7% เนื่องจากมีคนมาเห็นและชวยไวทัน
ธัญลักษณ รุจิภักดิ์ (2543) ศึกษาถึงการฆาตกรรมผูอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรมตัว
เองตามในสังคมไทยโดยวิเคราะหจากขาวหนังสือพิมพในชวงป 2522-2542 พบวามีบุคคลที่ฆา

48

บุคคลอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรมตัวเองตามมีจํานวน 465 ราย เพศชาย 378 ราย เพศหญิง 87
ราย และเหยื่อที่ถูกฆามีจํานวน 603 ราย เปนเพศชาย 203 ราย เพศหญิง 400 ราย โดยผูที่
ฆาตกรรมบุคคลอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรมตัวเองตามมีอายุในชวง 21-30 ป สวนใหญมีสถาน
ภาพสมรสคู และมีอาชีพรับจางทั่วไปมากที่สุด สวนใหญใชอาวุธปนในการยิงผูอื่นและยิงตัวตาย
ตามมากที่สุด ซึ่งเปนการกระทําของคูสามีและภรรยาและคูรักหรือคูที่มีเพศสัมพันธและมีสาเหตุ
มาจากความระแวงหรือหึงหวงมากที่สุด
วันชัย ขาวรัมย (2544) ศึกษาปจจัยที่เปนแรงผลักดันใหนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีทําอัตวินิบาตกรรม : ศึกษากรณีนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวาปจจัยดานสื่อ ปจจัยดานการเลียนแบบ ปจจัยดานโรคซึมเศรา ปจจัยดานความรัก ปจจัย
ดานครอบครัว ปจจัยดานการเรียน ลวนเปนแรงผลักดันใหนิสิต นักศึกษาทําอัตวินิบาตกรรม สวน
ปจจัยดานเศรษฐกิจและปจจัยดานสุขภาพไมใชแรงผลักดันใหนิสิต นักศึกษาทําอัตวินิบาตกรรม
มีหลายรายที่การทําอัตวินิบาตกรรมเกิดจากแรงผลักดันหลายอยางประกอบกันจนกระทั่งหาทาง
ออกไมได เมื่อถึงทางตันก็ตัดสินใจหาทางออกโดยการทําอัตวินิบาตกรรม
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2536) ศึกษายอนหลังในผูปวยเด็กอายุต่ํากวา 15 ปที่มารับ
การรักษาทางจิตเวช ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณตั้งแตป 2528-2534 พบวามีผูปวยที่ถูกสงมาดวย
พฤติกรรมการทําอัตวินิบาตกรรม 43 ราย เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุตั้งแต 9-14.8 ป ผู
ปวยสวนใหญเปนบุตรคนกลาง หรือคนสุดทอง มาจากฐานะที่ต่ํา ครอบครัวมีบุตร 3 คนหรือนอย
กวา พฤติกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมที่พบก็คือ พยายามทําอัตวินิบาตกรรมรอยละ 84 คิดทําอัต
วินิบาตกรรมรอยละ 9 และขูจะทําอัตวินิบาตกรรมรอยละ 7 วิธีการที่พบบอยที่สุดคือ การกินยา
เกินขนาด เหตุการณที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมคือ การถูกอบรมสั่งสอนและ
ลงโทษ ซึ่งทําใหผูปวยรูสึกเสียหนา หรือไมเปนที่ยอมรับของผูอื่น จากการวินิจฉัยที่พบมากที่สุดคือ
ความผิดปกติในการปรับตัว (adjustment disorder with depressed mood) ผูปวยสวนใหญมี
นิสัยเปนเด็กกวาวัย ขาดความยั้งคิด หรือเก็บกด จากการเปรียบเทียบผูปวยที่เคยมีพฤติกรรมการ
ทําอัตวินิบาตกรรมมากอนกับผูปวยที่ไมเคยมีพฤติกรรมพบวา กลุมแรกอัตราการปวยเปนโรคซึม
เศราและความผิดปกติทางจิตในบิดามารดาสูงกวากลุมหลังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เอมอร ชินพัฒนะพงศา (2530) ศึกษาผูพยายามทําอัตวินิบาตกรรมในกลุมอายุ
15-30 ปที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณจํานวน 100 ราย พบวาสวนใหญเปนเพศ
หญิง โสด การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา การกินยาเปนวิธีการที่ใชมากที่สุด สาเหตุที่เปน
ปจจัยกระตุนคือ ปญหาชีวิตสมรส ครอบครัวและความรักตามลําดับ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การพยายามกระทําอัตวินิบาตกรรมอยางมีนัยสําคัญคือ ประวัติการใชยาเสพติด ประวัติการ
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พยายามกระทําอัตวินิบาตกรรมในอดีต ความอบอุนของครอบครัวที่ไมดีในวัยเด็ก การมีปญหา
ชีวิตสมรส อุปนิสัยเงียบเฉย เก็บตัว เจาอารมณ รื่นเริง ชอบสนุก นอยใจและคิดมาก

นิยามศัพท
การทําอัตวินิบาตกรรม หมายถึง การกระทําที่เปนการทําลายตนเองซึ่งสามารถกระทําไดสําเร็จ
ตามมุงหวัง (เสียชีวิต) หรือไมสามารถกระทําไดสําเร็จ (ไมเสียชีวิต) ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึงกรณี
การทําลายตนเองซึ่งกระทําไดสําเร็จหรือไมสําเร็จที่ปรากฏเปนขาวในหนังสือพิมพรายวันที่เลือก
เปนกลุมตัวอยาง
ขาวอัตวินิบาตกรรม หมายถึง เนื้อหาขาวที่กลาวถึงเหตุการณที่มีบุคคลไดฆาหรือทําลายตัว
เองสําเร็จหรือไมสําเร็จ ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึงเนื้อหาขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐ เดลินิวสและ
ขาวสดที่รายงานขาวอัตวินิบาตกรรมในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2544 – 31 ธันวาคม 2545 บน
ขาวหนา 1 และขาวตอ
วาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรม หมายถึง ผลผลิตของความหมาย ความเขาใจที่เกิดจากขาว
อัตวินิบาตกรรม ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึง ผลผลิตของความหมาย ความเขาใจตอประเด็นการทํา
อัตวินิบาตกรรมผานกลุมตัวอยางที่เลือกมาศึกษา
การประกอบสรางวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรม หมายถึง กระบวนการสรางความหมาย
ในขาวอัตวินิบาตกรรม ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึง วิธีการสรางวาทกรรมหรือกระบวนการผลิตวาท
กรรมในขาวอัตวินิบาตกรรมภายใตกรอบการทํางานดานขาว (News value,news quality) และ
กรอบความคิดทางสังคม วัฒนธรรม บรรทัดฐานและคานิยม (Social,culture,norms,values)

ขอสันนิษฐานในการวิจัย
1. ขาวอัตวินิบาตกรรมถูกประกอบสรางขึ้นดวยวาทกรรมที่หลากหลายซึ่งนาจะมีวาทกรรมแบบ
อื่นที่ตางไปจากวาทกรรมในทางการแพทย
2. หนังสือพิมพมีวิธีการในการสรางวาทกรรมดวยกรอบการทํางานดานขาวรวมกับกรอบความคิด
ดานอื่นๆ

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
ประเภทของวาทกรรม

1. สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
2. เพศ สถานะและความมีชื่อเสียง
ของผูทําอัตวินิบาตกรรม
3. ความมีเงื่อนงําของการทําอัต
วินิบาตกรรม

ขาวอัตวินิบาตกรรมถูกประกอบสรางดวยวาทกรรม
ประเภทตางๆ
- ผูสรางวาทกรรม
- ผูถูกสรางวาทกรรม
วิเคราะหเนื้อหา

ความหมายในขาวอัตวินิบาตกรรม

ประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรม

วิธีการสรางวาทกรรม
- กรอบการทํางานดานขาว (News value , news
quality)
- กรอบความคิดทางสังคม วัฒนธรรม บรรทัดฐาน
และคานิยม (Social,culture,norms,values)
กระบวนการผลิตวาทกรรม
ในขาวอัตวินิบาตกรรม

สัมภาษณเจาะลึก
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “วาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพไทย” เปน
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เนนการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ของ
ขาวอัตวินิบาตกรรม และใชวิธีการสัมภาษณ (Depth Interview) มาประกอบการวิเคราะห

เครื่องมือในการวิจัย
วิธีการวิจัยประกอบดวยเครื่องมือในการวิจัย 2 แบบคือ
1. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เปนการวิเคราะหเนื้อหาของขาวอัต
วินิบาตกรรม เพื่อพิจารณาหาประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรม โดยใชแนวคิดเรื่องวาทกรรม
(Discourse) มาเปนกรอบในการวิเคราะหหาประเภทของวาทกรรม และวิเคราะหหาวิธีการที่
หนังสือพิมพใชในการสรางวาทกรรมนั้นๆ
การเลือกเนื้อหาในการวิเคราะห
ผูวิจัยเลือกเนื้อหามาทําการวิเคราะหโดยเลือกศึกษาจากขาวอัตวินิบาตกรรมทุก
ชิ้นที่ถูกนําเสนอบนหนาหนึ่งของหนังสือพิมพไทยรัฐ เดลินิวสและขาวสดเทานั้น โดยจะศึกษาขอ
มูลในสวนพาดหัวขาว ความนํา รายละเอียดของขาวที่มีใจความตอเนื่องจากการรายงานขาวใน
หนาหนึ่ง ผูวิจัยเลือกระยะเวลาศึกษาขาวอัตวินิบาตกรรมในเหตุการณปจจุบันยอนหลังขึ้นไป คือ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ปพ.ศ.2544 – 31 ธันวาคม ปพ.ศ.2545 รวมระยะเวลา 2 ป ซึ่งถือไดวาเปน
ระยะเวลาที่เพียงพอที่จะสะทอนวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับ ผู
วิจัยเลือกหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับขางตนเนื่องจากเปนหนังสือพิมพเชิงประชานิยมที่มักจะนําเสนอ
ขาวอาชญากรรมและสามารถสงไปยังผูรับสารไดเปนจํานวนมาก
ขอสังเกตในการนับจํานวนขาว (ชิ้น)
1. ในบางหัวขาวของขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพเดียวกัน ผูวิจัยพบวา
อาจจะมีเหตุการณยอยๆ แตถูกนําเสนอดวยการพาดหัวขาวชุดเดียวกัน ซึ่งถาเปนดังนี้แลว ผูวิจัย
จะนับจํานวนขาว(ชิ้น) ตามจํานวนเหตุการณยอยๆ นั้น โดยจะใชรหัสตัวเลขกํากับคือ (1) (2) (3)...
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2. ในบางหัวขาวของขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพเดียวกัน ผูวิจัยพบวา
อาจจะเปนเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมที่ถูกนําเสนอมากกวา 1 วัน ซึ่งถาเปนดังนี้แลว ผูวิจัย
จะเก็บขอมูลของเหตุการณนั้นในวันตอไปดวยจนกวาจะไมปรากฎเปนขาวบนหนาหนึ่งอีก ซึ่งจะ
นับจํานวนขาวเปน 1 ชิ้น โดยจะใชรหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษกํากับไลตามลําดับเวลาของวันที่ถูก
นําเสนอ คือ (A) (B) (C)...
3. ในบางหัวขาวของขาวอัตวินิบาตกรรม ผูวิจัยพบวาเปนเหตุการณเดียวกันที่ถูก
นําเสนอในหนังสือพิมพมากกวา 1 ฉบับ ซึ่งถาเปนดังนี้แลว ผูวิจัยจะนับจํานวนขาว (ชิ้น) แยกตาม
ชื่อหนังสือพิมพ โดยจะใชรหัสตัวอักษรยอของชื่อหนังสือพิมพกํากับ คือ หนังสือพิมพไทยรัฐ ใช
รหัส (ท) กํากับ หนังสือพิมพเดลินิวสใชรหัส (ด) กํากับ หนังสือพิมพขาวสดใชรหัส (ข) กํากับ
2. การสัมภาษณเจาะลึก (Depth Interview)
การสัมภาษณเจาะลึก (Depth Interview) โดยสัมภาษณผูผลิต คือ หนังสือพิมพ
ซึ่งจะสัมภาษณผูสื่อขาว หรือหัวหนาขาวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ 3 ฉบับคือ ไทยรัฐ เดลินิวส
ขาวสด เพื่อใหทราบถึงปจจัยตางๆ ที่เปนเหตุใหผลิตงานออกมา รวมทั้งความคิดเห็นที่มีตอการทํา
อัตวินิบาตกรรม ผูวิจัยเตรียมคําถามไวลวงหนาและเปนคําถามแบบปลายเปด (Open-Ended
Question) เพื่อผูใหขอมูลสามารถใหรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่
ตัวอยางแนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณ
- ทานมองสภาพการณและปญหาการทําอัตวินิบาตกรรมในสังคมไทยอยางไร
- ทานคิดวาสื่อมวลชนมีบทบาทอยางไรตอการนําเสนอขาวอัตวินิบาตกรรม
- ทานมีแนวทางในการเลือกนําเสนอและเลือกประเด็นขาวอัตวินิบาตกรรมขึ้น
มาพาดหัวขาวอยางไร
- ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับขอวิจารณที่วาการนําเสนอขาวอัตวินิบาตกรรม
ของสื่อมวลชนมีสวนทําใหเกิดการเลียนแบบตามมาของผูที่กําลังประสบปญหาในชีวิต
- ขาวอัตวินิบาตกรรมมีแบบแผนในการรายงานขาวหรือไม อยางไร
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขาวอัตวินิบาตกรรมที่เก็บรวบรวมไดทั้งหมดจํานวน 478 ชิ้น มา
วิเคราะหโดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
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1. ประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพไทย
จากการรวบรวมขาวอัตวินิบาตกรรมที่นําเสนอในชวงปพ.ศ.2544-2545 สามารถ
จําแนกประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรมดวยการใชเกณฑการวิเคราะหเนื้อหามาพิจารณา โดยเนื้อ
หาขาวอัตวินิบาตกรรมจะเปนเหตุการณที่เกี่ยวของกับสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งจะมี
บุคคลที่ทําอัตวินิบาตกรรมอันประกอบไปดวยเพศชาย เพศหญิง เพศที่สาม โดยอาจถูกระบุ
สถานะดวยอาชีพ วัย และความมีชื่อเสียง ตลอดจนปรากฏความมีเงื่อนงําวาเหตุการณที่เกิดขึ้น
นั้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรมหรือเปนการฆาตกรรม รวมทั้งยังมีความแตกตางในความเห็นเรื่อง
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงจําแนกประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรมออก
ได 3 ประเด็น คือ
1. ประเด็นเรื่องสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
2. ประเด็นเรื่องเพศ สถานะและความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม
3. ประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม
สําหรับประเด็นเรื่องสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม ผูวิจัยใชตารางลงรหัส
บันทึกขอมูล (Coding Sheet) 1 โดยจะเริ่มจําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามสาเหตุของการทําอัต
วินิบาตกรรม ดวยการเริ่มอานขาวในลําดับที่ 1 ไปจนถึงลําดับที่ 478 ตามขอมูลของขาวอัต
วินิบาตกรรมที่เก็บรวบรวมไดทั้งหมด
สําหรับประเด็นเรื่องเพศ สถานะและความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม ผู
วิจัยใชตารางลงรหัสบันทึกขอมูล (Coding Sheet) 2 โดยจําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามเพศดวย
ลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมของสาเหตุตางๆ ตามที่ไดจําแนกแลวในประเด็นเรื่องสาเหตุของ
การทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมประกอบไปดวย 2 ลักษณะคือ การทํา
อัตวินิบาตกรรมตัวเองคนเดียว และ การทําราย / ฆาผูอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรม สวนเพศของผูทํา
อัตวินิบาตกรรม ประกอบไปดวย เพศชาย เพศหญิง และเพศที่สาม ซึ่งขาวบางชิ้นอาจมีผูทําอัต
วินิบาตกรรมทั้งเพศชายและเพศหญิง
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ดานสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรม ผูวิจัยจะพิจารณาจากคําที่ใชเรียกผูทําอัต
วินิบาตกรรมซึ่งประกอบไปดวยการระบุอาชีพ และไมไดระบุอาชีพซึ่งไดแกสถานภาพทางเพศและ
ครอบครัว วัยหรืออาจขยายดวยถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ดวยการใชตารางลงรหัสบันทึกขอมูล
(Coding Sheet) 3 ภายใตการจําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามสถานะดวยเพศและลักษณะการทําอัต
วินิบาตกรรมของสาเหตุตางๆ ตามที่ไดจําแนกแลวในประเด็นเรื่องสาเหตุของการทําอัตวินิบาต
กรรม
ดานความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม ผูวิจัยใชกรอบคุณคาขาวเรื่องความ
มีชื่อเสียงมาพิจารณผูทําอัตวินิบาตกรรมวาเปนบุคคลที่เปนที่รูจักในสังคมหรือไม รวมทั้งผูทําอัต
วินิบาตกรรมเปนผูที่เกี่ยวของกับบุคคลที่เปนที่รูจักในสังคมหรือไม โดยสามารถพิจารณาไดจาก
การเรียกผูทําอัตวินิบาตกรรมดวยชื่อเฉพาะซึ่งเปนที่รูจักในสังคม การใชคําขยายที่เรียกผูทําอัต
วินิบาตกรรม เชนคําวา “ชื่อดัง” โดยจะวิเคราะหตามสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมซึ่งได
จําแนกไวแลวในประเด็นเรื่องสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
สําหรับประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม ผูวิจัยใชกรอบคุณ
คาขาวเรื่องความมีเงื่อนงํามาพิจารณาวา เหตุการณที่เกิดขึ้นปรากฏความมีเงื่อนงําอยางไรบาง
โดยจะวิเคราะหตามสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมซึ่งไดจําแนกไวแลวในประเด็นเรื่องสาเหตุ
ของการทําอัตวินิบาตกรรม
2. จําแนกประเภทของวาทกรรม
จากการวิเคราะหประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพไทยนํามาซึ่ง
การจําแนกประเภทของวาทกรรมที่หนังสือพิมพนําเสนอ โดยวิเคราะหประเภทของวาทกรรมจาก
กรอบแนวคิดเรื่องวาทกรรม (Discourse) ที่ถูกนําเสนอในบทที่ 2 ซึ่งในการวิเคราะหวาทกรรมเรื่อง
การทําอัตวินิบาตกรรมเปนการมองโครงสรางของวาทกรรม เพื่อชวยใหเห็นที่มาของการสรางวาท
กรรมนั้น ซึ่งวาทกรรมแตละประเภทจะประกอบขึ้นจากการศึกษาประเด็นเรื่องสาเหตุของการทํา
อัตวินิบาตกรรม ประเด็นเรื่องเพศ สถานะ ความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม และประเด็น
เรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม โดยแตละวาทกรรมจะมีผูสราง และ ผูถูกสรางใน
วาทกรรมนั้นๆ อันนําไปสูการสรางความหมาย ความเขาใจตอประเด็นเรื่องการทําอัตวินิบาตกรรม
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3. วิธีการที่หนังสือพิมพใชในการสรางวาทกรรม
ผูวิจัยวิเคราะหวิธีการสรางวาทกรรมของหนังสือพิมพโดยพิจารณาจากเนื้อหา
ขาวอัตวินิบาตกรรมและวิเคราะหจากการสัมภาษณหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับ ดังนี้
1. วิเคราะหวิธีการสรางวาทกรรมจากเนื้อหาขาวอัตวินิบาตกรรม โดย
พิจารณาจากกรอบความคิดดังตอไปนี้
1.1 กรอบการทํางานดานขาว (News value,news quality)
พิจารณาคุณคาขาว (News Values) ที่เปนองคประกอบสําคัญ
ของขาว ไดแก องคประกอบเรื่องเพศ ความขัดแยง ความเดน ความแปลก ผล
กระทบ สะเทือนอารมณ รวมทั้งบริบททางสังคม ซึ่งหลักในการวิเคราะหคุณคา
ขาวนั้น ผูวิจัยพิจารณาจากแนวคิดเรื่องขาวที่ถูกนําเสนอในบทที่ 2 เพื่อดูองค
ประกอบของการสรางวาทกรรม
1.2 กรอบความคิดทางสังคม วัฒนธรรม บรรทัดฐานและคา
นิยม (Social,culture,norms,values) โดยพิจารณาจากการใชภาษา การไมระบุ
แหลงขาวของหนังสือพิมพ อันเปนสิ่งที่แสดงวาหนังสือพิมพเปนผูสรางวาทกรรม
รวมกับผูสรางวาทกรรมอื่นๆ นอกจากการเปนชองทางการนําเสนอวาทกรรม ซึ่ง
จากกรอบความคิดทางสังคม วัฒนธรรม บรรทัดฐานและคานิยม ที่ทําหนาที่ตั้ง
แตการรับรู การตีความ การเลือกสรร และการสรางภาพความเปนจริงทางสังคม
หรือการสรางความหมายใหกับเนื้อหา โดยอาศัยวิธีการถายทอดและเทคนิคการ
เลาเรื่องในรูปแบบตางๆ นั้น ผูวิจัยจึงสามารถวิเคราะหถึงวิธีการสรางวาทกรรม
ของหนังสือพิมพไดโดยผานกรอบเหลานี้ตามแนวทางการวิพากษสื่อ
2. วิเคราะหวิธีการสรางวาทกรรมจากการสัมภาษณหนังสือพิมพทั้ง 3
ฉบับ
โดยพิจารณาจากการสัมภาษณกระบวนการผลิตวาทกรรมในขาวอัต
วินิบาตกรรม
การนําเสนอขอมูล
นําเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) ตามประเด็นดังตอ
ไปนี้
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1. ผลการวิเคราะหเนื้อหาในประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือ
พิมพไทย
นําเสนอผลการวิเคราะหเนื้อหาในประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรม ดวยการกลาว
ถึงสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมไปทีละสาเหตุโดยจะนําเสนอประเด็นเรื่องเพศ สถานะและ
ความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม และประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาต
กรรมภายใตสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมนั้นๆ
2. ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากการจําแนกประเภทของวาทกรรม
นําเสนอผลการวิเคราะหเนื้อหาประเภทของวาทกรรมโดยกลาวถึงประเภทของ
วาทกรรมที่พบไปแตละประเภทตามสัดสวนจากมากไปนอย ซึ่งจะนําเสนอวาวาทกรรมนั้นๆ ครอบ
คลุมสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมอะไรบางพรอมทั้งยกตัวอยางขาวใหเห็น ใครเปนผูสราง ผู
ถูกสรางของวาทกรรมนั้นๆ ความหมาย ความเขาใจของวาทกรรมนั้นๆ ตอประเด็นการทําอัต
วินิบาตกรรม
3. ผลการวิเคราะหเนื้อหาและการสัมภาษณในเรื่องวิธีการที่หนังสือพิมพ
ใชในการสรางวาทกรรม
นําเสนอวิธีการสรางวาทกรรมโดยพิจารณาจากกรอบการทํางานดานขาว และ
กรอบความคิดทางสังคม วัฒนธรรม บรรทัดฐานและคานิยมตามแนวทางการวิพากษสื่อ และนํา
เสนอกระบวนการผลิตวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรมจากการสัมภาษณหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับ
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การนําเสนอผลการวิจัย เปนการวิเคราะหขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ เดลินิวส และขาวสด ตั้งแตป 2544 – 2545 โดยพิจารณาจากขาวอัตวินิบาตกรรมที่นํา
เสนอบนหนา 1 และหนาขาวตอ เพื่อพิจารณาหาประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรมที่ถูกหนังสือ
พิมพนําเสนอ โดยใชแนวคิดของวาทกรรมเปนกรอบการวิเคราะหหาประเภทของวาทกรรม และ
วิเคราะหหาวิธีการที่หนังสือพิมพใชในการสรางวาทกรรมนั้นๆ ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยจาก
การศึกษาขาวอัตวินิบาตกรรมที่รวบรวมจากหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับจํานวน 478 ชิ้นโดยแบงออก
เปน 3 หัวขอ คือ
1. ประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพไทย
2. จําแนกประเภทของวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรม
3. วิธีการที่หนังสือพิมพใชในการสรางวาทกรรม
ในประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรมที่พบวา ถูกนําเสนอในประเด็นเรื่องสาเหตุของ
การทําอัตวินิบาตกรรม ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยโดยเรียงลําดับไปตามสัดสวนของจํานวนขาว
จากมากไปหานอย ซึ่งมีสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธในปริมาณที่สูงที่สุดคิดเปนรอยละ
48.75 ของสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมทั้งหมด 9 ประเภท และจะนําเสนอผลการวิจัยใน
ประเด็นเรื่องเพศ สถานะและความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม และประเด็นเรื่องความมี
เงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรรมภายใตสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมนั้นๆ
จากผลการวิจัยประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรม นําไปสูการจําแนกประเภทของ
วาทกรรมไดทั้งหมด 12 ประเภท โดยมีวาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอันเกิดจากปญหา
เพศนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรมถูกนําเสนอในสัดสวนที่สูงที่สุด ซึ่งสาเหตุของการทําอัตวินิบาต
กรรมเรื่องความรัก ความสัมพันธทํางานครอบคลุมวาทกรรมทั้งหมด 11 ประเภท ยกเวนวาท
กรรมการเลียนแบบและความหมกมุนในสื่อมวลชนนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรม ผูวิจัยจะนํา
เสนอประเภทของวาทกรรมตางๆ วาครอบคลุมสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมอะไรบาง ใคร
เปนผูสราง ผูถูกสรางของวาทกรรมนั้น และความหมายของวาทกรรมนั้นๆ ตอประเด็นการทําอัต
วินิบาตกรรม
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สําหรับวิธีการที่หนังสือพิมพใชในการสรางวาทกรรม ผูวิจัยจะนําเสนอตามกรอบ
การทํางานดานขาวโดยพิจารณาคุณคาขาวที่หนังสือพิมพใชในการสรางวาทกรรมตางๆ ไดแก
องคประกอบเรื่องเพศ ความแปลก ผลกระทบ สะเทือนอารมณ ความขัดแยง ความมีเงื่อนงํา
ความเดน รวมทั้งบริบททางสังคมดวย ตลอดจนการผลิตซ้ํา การตอกย้ํามาคติ / ภาพเหมารวม
การสรางเสนแบง การอางอิงกรอบของศีลธรรมและกฎหมาย การทําใหเปนเรื่องเล็กไมนาสนใจ /
การทําใหเปนเรื่องสวนตัว การลดรูปเหลือการอธิบายดวยเหตุผลเดียว รวมทั้งการเปนชองทางการ
นําเสนอใหผูสรางวาทกรรมรื้อสรางมายาคติดวย และปดทายดวยกระบวนการผลิตวาทกรรมใน
ขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพไทยจากการสัมภาษณหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับ

1. ประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพไทย
จากการศึกษาขาวอัตวินิบาตกรรม ที่รวบรวมจากหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับ สรุป
จํานวนขาวไดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 สรุปการรวบรวมจํานวนขาวอัตวินิบาตกรรมในชวงป 2544-2545 จําแนกตามชื่อ
หนังสือพิมพ
หนังสือพิมพ
ไทยรัฐ
เดลินิวส
ขาวสด
รวม
ป
2544 2545 2544 2545 2544 2545 2544 2545
จํานวนขาว (ชิ้น) 74
89
101
90
58
66
233 245
รวม 2 ป
163
191
124
478
จากตารางที่ 1 สรุปไดวา ถาอานหนังสือพิมพไทยรัฐ หรือเดลินิวส หรือขาวสดจะ
ปรากฏขาวอัตวินิบาตกรรมบนหนา 1 และบนหนาขาวตอ 1 ชิ้น เฉลี่ยแลวทุกๆ 4-5 วัน 4 ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาขาวอัตวินิบาตกรรมเปนเหตุการณที่หนังสือพิมพใหความสําคัญในการนําเสนอในแงของ
ปริมาณ จากการรวบรวมขาวอัตวินิบาตกรรมที่นําเสนอในชวงป 2544-2545 สามารถจําแนก
4

คํานวณโดยนําผลรวมจํานวนขาวทั้งหมดภายในป 2544-2545 คือ 478 ชิ้น มาหาคาเฉลี่ยของจํานวนขาว
ของแตละหนังสือพิมพ นั่นคือ 478 หารดวยจํานวนชื่อหนังสือพิมพ 3 ฉบับ = 159.33 ชิ้น ดังนั้นภายในเวลา 2 ปหนังสือพิมพแตละ
ฉบับจึงนําเสนอขาวอัตวินิบาตกรรมเฉลี่ยแลวฉบับละ 159.33 ชิ้น ซึ่งคิดเปนปละ 79.67 ชิ้น (159.33 หารดวยจํานวนป 2 ป) แลว
นําจํานวนขาวเฉลี่ยของแตละหนังสือพิมพภายใน 1 ป มาคํานวณตอวาขาวอัตวินิบาตกรรม 1 ขาวจะพบภายในระยะเวลาเฉลี่ย
ประมาณทุกๆ กี่วัน นั่นคือ 365 วันหารดวยจํานวนขาวเฉลี่ยตอปของแตละหนังสือพิมพซึ่ง เทากับ 4.58 วันหรือ 4-5 วัน (365 หาร
ดวย 79.67)
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ประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรมดวยการใชเกณฑการวิเคราะหเนื้อหามาพิจารณา โดยเนื้อหาขาว
อัตวินิบาตกรรมจะเปนเหตุการณที่เกี่ยวของกับสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งจะมีบุคคลที่
ทําอัตวินิบาตกรรม และปรากฏความมีเงื่อนงําวาเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรม
หรือเปนการฆาตกรรม รวมทั้งยังมีความแตกตางในความเห็นเรื่องสาเหตุของการทําอัตวินิบาต
กรรมดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงจําแนกประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรมออกได 3 ประเด็น คือ ประเด็น
เรื่องสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม ประเด็นเรื่องเพศ สถานะและความมีชื่อเสียงของผูทําอัต
วินิบาตกรรม และประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม
สําหรับการนําเสนอประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรมทั้ง 3 ประเด็นดังกลาว ผูวิจัย
จะกลาวถึงสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมไปทีละสาเหตุโดยจะนําเสนอประเด็นเรื่องเพศ
สถานะและความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม และประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของสาเหตุ
การทําอัตวินิบาตกรรมนั้นๆ ไปตามลําดับภายใตสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมตางๆ ซึ่งจาก
การศึกษาขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพไทย พบวา มีสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมอยู
ทั้งหมด 9 ประเภท สรุปจํานวนขาวไดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 จําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมและตามชื่อของหนังสือ
พิมพป 2544-2545
จํานวนขาว (ชิ้น)
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
ชื่อหนังสือพิมพ
รอยละ
รวม
(%)
ไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด
233 48.75
1. ความรัก ความสัมพันธ
83
91
59
61 12.76
2. การเงิน การงาน
18
29
14
53 11.09
3. สุขภาพ
15
28
10
25
5.23
4. การที่ยังไมระบุสาเหตุ
9
5
11
23
4.81
5. ความผิดทางกฎหมาย
7
10
6
13
2.72
6. การเรียน
4
5
4
8
1.67
7. สื่อมวลชน
3
1
4
2
0.42
8. ลัทธิ ความเชื่อ
1
1
-
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สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
9. มากกวา 1 สาเหตุ
9.1 ความรัก ความสัมพันธ และ การ
เงิน การงาน
9.2 ความรัก ความสัมพันธ และ สุข
ภาพ
9.3 สุขภาพ และ การเงิน การงาน
9.4 ความรัก ความสัมพันธ และ
ความผิดทางกฎหมาย
9.5 ความรัก ความสัมพันธ และ การ
เรียน
รวม

จํานวนขาว (ชิ้น)
ชื่อหนังสือพิมพ
รอยละ
รวม
(%)
ไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด
60 12.55
23
21
16
7
9
4
20
4.18
9

6

5

20

4.18

5
2

5
-

3
2

13
4

2.72
0.84

-

1

2

3

0.63

163

191

124

478
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จากตารางที่ 2 พบวา สาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ ถูกนําเสนอมากที่สุดใน
หนังสือพิมพทั้ง 3 ชื่อฉบับซึ่งคิดเปนรอยละ 48.75 และยังถูกนําไปกลาวถึงรวมกับสาเหตุอื่นๆ คือ
การเงิน การงาน สุขภาพ ความผิดทางกฎหมาย การเรียน ซึ่งจะขอกลาวในรายละเอียดของแตละ
สาเหตุดังตอไปนี้

1. สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก ความสัมพันธ
สาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธถูกนําเสนอขาวรวมมากที่สุดถึง 233 ชิ้น โดยมี
ทั้งหมด 195 เหตุการณ แบงเปนประเด็นใหญๆ ไดดังนี้
- ความรัก ความสัมพันธระหวางคนรัก ไดแก หนุม-สาว สามี-ภรรยา ทอม-ดี้ โดย
เนื้อหาขาวจะแสดงถึงเรื่องความหึงหวง การถูกกีดกัน การหยาราง การงอขอคืนดี รักสามเสา อก
หัก แฟนทิ้ง อันนําไปสูการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งเปนประเด็นที่ถูกใหน้ําหนักในการนําเสนอมากที่
สุดคือมีจํานวนขาวถึง 210 ชิ้น จึงเปนสัดสวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับความรัก ความสัมพันธใน
ประเด็นอื่นๆ
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- ความรัก ความสัมพันธระหวางพอ แม ลูก โดยเนื้อหาขาวจะแสดงถึงความ
สัมพันธตางๆ เชน ลูกนอยใจพอ/แม ลูกคิดถึงพอ/แม พอ/แมเปนหวงลูก มีจํานวนขาวอยู 15 ชิ้น
- ความรัก ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน โดยเนื้อหาขาวจะกลาววานัก
เรียนทําอัตวินิบาตกรรมเนื่องจากการกระทําของครูไมวาจะเปนการทําโทษ ดุดาวากลาว ประจาน
พฤติกรรมนักเรียน ถึงแมวาจะมีจํานวนขาวอยูเพียง 4 ชิ้น หากแตทุกชิ้นทุกเหตุการณหนังสือพิมพ
จะมีการนําเสนออยางตอเนื่องมากกวา 1 วันเพื่อเปนการติดตามเรื่องราววาจะจบลงอยางไร
- ความรัก ความสัมพันธระหวางญาติ พี่นอง มีจํานวนขาวอยู 2 ชิ้น
- ความรัก ความสัมพันธระหวางเพื่อน เชน ไมมีเพื่อนคบ มีจํานวนขาวอยู 2 ชิ้น
- ตัวอยางของความรัก ความสัมพันธระหวางคนรัก
(ขาวสด 4/2/44) กลุมเมียหนีเสี่ยรองเทายิงตัวสยอง
ญาติ (ทุกวันผูตายเครียดมาก และบนถึงภรรยาที่หนีไปตลอดเวลา ตองการกลับ
ใหมาอยูกับครอบครัวเหมือนเกาอยากใหเปนครอบครัวที่สมบูรณ)
ผูฆาตัวตาย (ดานหลังรูปมีขอความเขียนไววา ผมรักเมียและลูกมากจริงๆ พี่ผิด
เอง นอง…อยาไปเลย พี่กับลูกคิดถึงมาก)
ตํารวจ (เชื่อวาผูตายใชอาวุธปนยิงตัวตายเอง สาเหตุมาจากความเครียดเนื่อง
จากภรรยาทิ้งไป)
(ไทยรัฐ 14/2/45) มอบกุหลาบแดงสาวไมรับนอยใจฆาตัวตาย…เจอตําตาจูจี๋ชาย
คนใหม กลับมาหมกตัวในหอง ใชลูกซองยิงกรอกปาก
บิดา (สอบถามทราบวาระหวางนําดอกกุหลาบแดงไปมอบใหแกแฟนสาว เห็น
ภาพบาดตาบาดใจแฟนสาวนั่งจูจี๋กับเพื่อนชายคนใหมดวยความนอยใจที่ถูกแฟนสาวสลัดรัก
อยางไมมีเยื่อใยทําใหตองกลับบานในสภาพคนอกหัก)
ตํารวจ (นาย…อาจจะคิดไมตกเกี่ยวกับเรื่องความรักและภาพบาดตาบาดใจที่
พบเห็นมา จึงใชปนยิงกรอกปากตัวเองประชดรัก ตายเซนความรักขมในที่สุด)
(ไทยรัฐ 15/4/45) แฟนทิ้งแตงงาน “ไอหนุม” เผาตัว!
ญาติ (ผูตายเปนคนขยันขันแข็งทํางาน ปลูกสวนผลไมหาเลี้ยงครอบครัว และ
พยายามเก็บเงินเตรียมไปสูขอแฟนสาวในหมูบาน แตแฟนสาวกลับทนรอตอไปไมไหว แอบไปคบ
หาชายหนุมคนใหม และจูงมือเขาสูพิธีวิวาหไป ทําใหผูตายเกิดความเศราเสียใจเปนอยางมาก)
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ตํารวจ (ผูตายอาจจะเสียใจที่สาวคนรักทอดทิ้งไปแตงงานกับคนอื่น จึงตัดสินใจ
ราดน้ํามันตัวเองกอนเดินเขาไปในกระทอมจุดไฟเผารางดับสยองเซนสังเวยรักไมสมหวัง)
(ไทยรัฐ 21/2/44) นร.สาวม.3 รักขมโดดสระน้ําฆาตัว
ตํารวจ (อาจจะผิดหวังในเรื่องความรัก…ทราบวาผูตายไดคบหากับเพื่อนชายเปน
หนุมวัยรุนในหมูบานคนหนึ่ง มักจะไปไหนมาไหนดวยกันสองตอสอง จนเปนที่รูกันของเพื่อนรวม
ชั้นเรียน ตอมาเพื่อนชายผานมาพบเห็นผูตายนั่งคุยอยูกับเพื่อนชายอีกคน ทําใหเกิดความเขาใจ
ผิด และบอกเลิกคบหา ทําใหน.ส….ถึงกับเสียใจกินไมไดนอนไมหลับ รองหมรองไหไมเปนอันเรียน
หนังสือ แมเพื่อนจะคอยปลอบใจ แตก็ไมไดชวยใหจิตใจดีขึ้น)
(ไทยรัฐ 30/3/44) มานประเพณีขวาง สาวดับสังเวยรัก
ตํารวจ (นาย…แฟนหนุมขับรถ…ไปรับน.ส….ที่วิทยาลัย ฯ แลวมานั่งปรับทุกขกัน
ที่หนาเขื่อน เรื่องปญหารักไมสมหวัง เนื่องจากถูกผูใหญฝายหญิงขัดขวางไมใหทั้งสองคบหาเปน
คนรักกัน เพราะนาย…นับถือตางศาสนา แถมเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ขณะที่น.ส….เปนคน
ลูกคนจีน นับถือศาสนาพุทธ ทําใหน.ส….ที่คบหากับนาย…แฟนหนุม จนมีความสัมพันธใกลชิด
ตอกันมานาน เครียดคิดมากหาทางออกไมได)
(ขาวสด 2/7/44) หมอนวด “ชวาลา” นอยใจแฟน ดิ่งตึกสาหัส
ผูฆาตัวตาย (พบสมุดไดอารี่ที่น.ส….เขียนระบายความในใจไวที่โตะหนังสือ...มี
ขอความเขียนดาผูชายไวดวยถอยคํารุนแรง และระบุวาตองรูทันใหได อยาใหมาเอาเปรียบ)
ตํารวจ (สันนิษฐานวาคนเจ็บโดดตึกฆาตัวตาย เพื่อหนีปญหาชีวิต นาจะมาจาก
เรื่องผูชาย อาจเปนการนอยใจแฟน)
- ตัวอยางของความรัก ความสัมพันธระหวางพอ แม ลูก
(ขาวสด 23/11/44) ทําใจไมได นศ.โดดตึกดับตามพอ
มารดา (กอนเกิดเหตุหนึ่งวัน เพิ่งไปทําบุญครบรอบ 100 วันการจากไปของบิดา
เมื่อกลับมาลูกชายซึ่งรักและผูกพันกับพอมาก ก็มีอาการเครียดและซึม เก็บตัวเงียบไมพูดไมจา)
ตํารวจ (สาเหตุนาจะมาจากเสียใจที่พอตาย เนื่องจากผูตายมีความผูกพันกับพอ
มาก หลังจากพอเสียชีวิตไปไมสามารถทําใจได จึงตัดสินใจกระโดดตึกดังกลาว)
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(เดลินิวส 21/2/45) ผูกคอตายทั้งกลม สาวทอง 8 เดือน…เครียดคิดไมตก ลูกใน
ครรภพิการ
ตํารวจ (ไมนานมานี้แพทยไดนัดอุลตราซาวดเพื่อตรวจดูสภาพรางกายของทารก
ในครรภ ปรากฏพบวาทารกมีสภาพไมสมบูรณ สรางความเสียใจใหกับนาง…เปนอยางมาก จากที่
เปนคนราเริงกลับเศราทั้งวัน และเคยบนใหคนขางบานฟงวาลูกมีปญหาจะทําอยางไรดี ผูตายคง
เครียดเรื่องลูกในทองที่จะเกิดมาในสภาพไมสมบูรณ โดยคิดไมตกไมรูจะชวยลูกอยางไรจึงตัดสิน
ใจผูกคอตายทั้งกลมดังกลาว)
- ตัวอยางของความรัก ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน
(ไทยรัฐ 30/8/45) 3 นร.หญิงถูกครูดา มั่วผูชาย กรอกยานอนหลับ…พูดประจาน
หนาเสาธง ขาดเรียนทําเสื่อมเสีย ทั้งที่ไปสารทจีนกับแม ยาออกฤทธิ์ฟุบคาหอง
ผูฆาตัวตาย (ตนและเพื่อนอีก 2 คน ไดขาดเรียนเพื่อไปรวมพิธีสารทจีนกับญาติพี่
นองและหยุดเสารอาทิตยตอเนื่องกัน 3 วัน กระทั่งเชาวันจันทรไดมาเรียนตามปกติ ปรากฏวานาย
…อาจารยสอนวิชาพลศึกษา ไดพูดประจานหนาเสาธงตอหนาเพื่อนนักเรียนวา ตนและเพื่อนขาด
เรียนไปมั่วสุมกับผูชาย สรางความอับอายเปนอยางมาก…หลังเขาหองเรียนไดถูกนาง…อาจารย
สอนวิชาภาษาอังกฤษเรียกทั้ง 3 คน ใหไปอานภาษาอังกฤษหนาชั้นเรียน ทั้งที่ไมไดบอกเปนการ
บาน เลยทําใหอานไมออก ถูกนาง…ทําโทษดวยการใชไมตี จนอับอายเพื่อนซ้ําสองสรางความกด
ดันอยางแรง จนหมดหนทางออก จึงนัดแนะหาซื้อยานอนหลับรวมกันเกือบ 100 เม็ด หลังพบหนา
ที่โรงเรียนเชาวันเดียวกัน กอนเคารพธงชาติ เลยจัดการกินยานอนหลับคนละกวา 20 เม็ด หวังฆา
ตัวตายดวยกัน)
มารดา (ตนและครอบครัวมีเชื้อสายจีน เมื่อถึงวันสารทจีน ครอบครัวจะทําพิธีทุก
ป บังเอิญปนี้ตรงกับวันเปดเรียนพอดี จึงใหลูกสาว หยุดเรียน 1 วัน เพราะเห็นวาที่ผานมาลูกสาว
ไมเคยขาดเรียน ไมคิดวาครูจะลงโทษรุนแรงขนาดนี้)
(ไทยรัฐ 31/8/45) ยังตามดาถึงร.พ.ไลใหไปตาย…“ครูพละ” ยอดแสบ ตามรัง
ควาน 3 ด.ญ.
เพื่อนนักเรียน (พวกตนที่อยูในเหตุการณวันนั้นรูสึกไมอยากเรียน กลัวจะถูก
ประจานแบบไรเหตุผลจึงรวมตัวกันหยุดเรียนมาใหกําลังใจเพื่อน)
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรณีที่เกิดขึ้นนี้ สวนใหญจะเปนครูพลศึกษาที่มีพฤติ
การณเชนนี้ อาจเปนเพราะระเบียบการเรียนการสอนที่เรียนมา ใชพลังหรือความรุนแรงเปนหลัก
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จึงอยากจะใหมีหลักสูตรการสอนทางดานจิตวิทยาเขาไปดวย
นํามาใชควบคูกันไปจะไดไมมี
ปญหา)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (การกลาวหาเด็กในลักษณะประจาน โดยที่
ไมรูขอเท็จจริง เปนการกระทําที่ไมถูกตอง หากครูพูดจริงก็ถือวาเปนคําพูดที่รุนแรง และไมถูกตอง
เปนสิ่งที่กระทบกระเทือนใจเด็กซึ่งไมไดเกิดผลดีใดๆ เรื่องนี้ผูบริหารสถานศึกษา และตนสังกัดคือ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ(สปช.) ตองเขาไปตรวจสอบขอเท็จจริง หากครู
ทําผิดจริง ก็ตองตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยตอไป)
- ตัวอยางของความรัก ความสัมพันธระหวางญาติ พี่นอง
(เดลินิวส 7/9/44) หนุมมัจจุราชเมิน ฆาตัวตายพิสดาร
ผูฆาตัวตาย (สาเหตุที่คิดสั้นเนื่องจากญาติพี่นองตางรังเกียจมีแตไลใหไปตาย)
พี่ชาย (ญาติพี่นองไมคอยสนใจจึงอาจทําใหคิดมากถึงขั้นฆาตัวตาย)
- ตัวอยางของความรัก ความสัมพันธระหวางเพื่อน
(เดลินิวส 21/2/45) จอหัวยิงนักรองดังดับปริศนาคาลิฟตในแมนชั่น…วง “พอส”
เจาของเพลง “ขอความ” กอนตายมีเพื่อนชายขับรถมาหา
รปภ.(นาย…กลับมาหองพักพรอมกับเพื่อนชายคนหนึ่ง ทั้ง 2 มีสีหนาเครงเครียด
คลายกับทะเลาะกันมากอน หลังจากที่ทั้ง 2 ขึ้นไปบนหองพักประมาณ 30 นาที เพื่อนชายก็กลับ
ลงมาขึ้นรถขับออกไปอยางรวดเร็ว โดยมีนาย…วิ่งตามมาเพื่อปรับความเขาใจ แตปรากฏวานัก
รองดังตามไมทันเพื่อนขับรถออกไปแลว)
ตํารวจ (เชื่อวา นาย…เกิดการทะเลาะกับเพื่อนชายอยางรุนแรง และพยายาม
กลับมาตกลงกันที่หองพักอีกครั้ง แตตกลงกันไมไดเพื่อนชายจึงกลับไป นาย…พยายามจะปรับ
ความเขาใจแตเพื่อนไมยอมรับฟงทําใหนาย…เกิดความเครียดใชปนยิงหัวตัวเองประชด)
จากการวิเคราะหเนื้อหาในประเด็นเรื่องสาเหตุความรัก ความสัมพันธ พบขอนา
สังเกตเกี่ยวกับมุมมองของหนังสือพิมพที่ตางชื่อฉบับกันแตนําเสนอสาเหตุของการทําอัตวินิบาต
กรรมในเหตุการณเดียวกันออกมาตางกัน ดังเชนกรณีความรัก ความสัมพันธระหวางเพื่อนขางตน
ที่เดลินิวสกลาวถึงปญหาความรัก ความสัมพันธระหวางเพื่อนของนักรองวงพอส ในขณะที่ขาวสด
พาดหัวขาวเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางคนรัก คือ คุยปม “โจ” วงพอส ฆาตัวชัวร ตร.ชี้รัก
ขม-กีดกัน (ขาวสด 21/2/45) สวนไทยรัฐพาดหัวขาวดวยการที่ยังไมระบุสาเหตุหากแตยืนยันวา
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เปนการทําอัตวินิบาตกรรม คือ คนใกลตัวโจวงพอสเชื่อ-ยิงตัวเองแน เคยยิงฝามือมากอน (ไทยรัฐ
22/2/45) ดังนั้น หนังสือพิมพจึงสามารถเลือกกลาวถึงสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมดวยมุม
มองตอเหตุการณเดียวกันแตกตางกันได ทั้งนี้อาจขึ้นอยูกับมุมมองของหนังสือพิมพที่มีตอเหตุ
การณนั้น อันรวมไปถึงเงื่อนไขอื่นๆ เชน ขอจํากัดเวลา ซึ่งผูวิจัยจะไดทําการวิเคราะหตอไปถึง
ประเด็นดังกลาว

ประเด็นเรื่องเพศ สถานะ และความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม
ตารางที่ 3 จําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามเพศดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมของสาเหตุเรื่อง
ความรัก ความสัมพันธ
จํานวนขาว (ชิ้น)
เพศของผูทําอัตวินิบาต
เพศของผูทําราย/ฆาผูอื่น
สาเหตุของ
กรรม
แลวทําอัตวินิบาตกรรม
การทําอัต
ชาย เพศ รวม
ชาย เพศ รวม
วินิบาต
ชาย หญิง +
ที่
ชาย หญิง +
ที่
กรรม
หญิง สาม
หญิง สาม
ความรัก
47 46
10
4 107 102 23
1 126
ความสัมพันธ
จากตารางที่ 3 พบวา ผูชายทําอัตวินิบาตกรรมปริมาณพอๆ กับผูหญิงสําหรับ
กรณีที่ไมไดทําราย/ฆาผูอื่นดวย ในขณะที่กรณีมีการทําราย/ฆาผูอื่นดวยนั้น ผูชายมีปริมาณที่มาก
กวาผูหญิงถึงเกือบ 5 เทา คือมีจํานวนขาวถึง 102 ชิ้น ซึ่งเปนประเด็นเรื่องความรัก ความสัมพันธ
ระหวางคนรักมากที่สุด สวนประเด็นเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางพอ แม ลูกมีอยูไมมากนัก
ในขณะที่ไมมีประเด็นเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ญาติ พี่นองและเพื่อนเลย
ซึ่งจากผลการวิจัยตรงนี้สามารถตอกย้ําใหเห็นถึงความรุนแรงที่ผูชายเปนผูแสดงออกโดยที่ผูที่ถูก
ทํารายสวนใหญเปนผูหญิงและเด็ก ซึ่งถูกหนังสือพิมพนําเสนอซ้ําแลวซ้ําเลาโดยวนเวียนอยูกับ
ประเด็นเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางคนรักนั่นเอง
- ความรัก ความสัมพันธระหวางคนรัก ในกรณีที่ผูชายทําราย/ฆาผูอื่นแลวทําอัต
วินิบาตกรรม เนื่องจากประเด็นนี้มีขาวปริมาณมากถึง 98 ชิ้น ผูวิจัยจึงยกตัวอยางขาวสัก 10 ชิ้น
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(ไทยรัฐ 17/2/44) เลิกแลวยังหึง ครูฆาอดีตเมีย…แลวจอยิงตัวเอง โชคยังดี- ไม
ตาย
ตํารวจ (เดิมนาย…กับนาง…เปนสามีภรรยากัน แลวเกิดมีเรื่องระหองระแหงจึง
แยกทางกันเดินมาประมาณ 1 ป ตางคนตางอยูไมเกี่ยวของกัน ระยะหลังนาย…ไดทราบขาววา
นาง…จะแตงงานใหม ดวยความรักความหึงหวงไมอยากใหนาง…ไปตกเปนของคนอื่น นาย…จึง
มาดักยืนคอยนาง…ที่บาน หลังจากนาง…กลับจากโรงเรียนจะเดินเขาบาน นาย…จึงเขาไปเจรจา
ขอคืนดีกัน ไมใหนาง…ไปแตงงานใหม แตนาง…ไมสนใจจะเดินหนีเขาบาน ดวยอารมณเดือด
ดาลนาย…จึงชักปนออกมายิงนาง…หลังจากนั้น นาย…ไดใชปนกระบอกเดียวกันยิงตัวตาย)
(ไทยรัฐ 18/4/44) แคน 20 ป “นอกใจ” ผัวลั่นไกฆา เมียหนีกกชูรุนลูก…รูขาวมา
เยี่ยมบาน ควาปนยาวยืนดักรอ สาดกระสุนยิงพรุน แลวผูกคอตายตาม
ตํารวจ (นาย…และนาง…ไดอยูกินกันมานานกวา 20 ป มีลูกชายหญิงดวยกัน 4
คน โดยยึดอาชีพทําไรเลี้ยงครอบครัวอยางปกติสุขมาตลอด กระทั่ง 2 เดือนกอน นาง…ไดหอบเสื้อ
ผาหนีตามหนุมรุนในหมูบานอายุราว 20 ปเศษไป และเพิ่งเดินทางกลับมาบานที่เกิดเหตุเพื่อเยี่ยม
ลูกในเทศกาลสงกรานต พอนาย…รูวานาง…กลับมา ก็ควาปนแกปเดินหนาเครียดไปหาแลวฆา
ระบายแคน แตนาง…เห็นเสียกอนรีบวิ่งหนี แตไมทันกาลถูกนาย…ยิงไลหลังทรุดฮวบจมกองเลือด
ตายคาที่ หลังกอเหตุสยองนาย…ไดถือปนวิ่งกลับบานและตัดสินใจผูกคอฆาตัวตายหนีอาญา
แผนดิน)
(ไทยรัฐ 2/5/44) ยิงปากเมีย! ระแวงปนใจ…ปนแกปซัดโปงแลวหอยคอตัวเอง
ผูเห็นเหตุการณ (นาง…ทะเลาะกับนาย…อยางรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องที่นาย…
ระแวงวาภรรยาจะปนใจใหชายอื่น)
ตํารวจ (นาย…อาจจะเกิดความเครียดหลังจากระแวงวาภรรยาจะปนใจใหชาย
อื่น จึงเกิดมีปากเสียงกันอยางรุนแรง ดวยอารมณชั่ววูบใชปนยิงนาง…ลมฟุบจมกองเลือด และคิด
วานาง…เสียชีวิต กอนจะตัดสินใจแขวนคอตัวเองตายตามเพื่อหนีความผิด กระทั่งตายสมใจ)
(เดลินิวส 27/6/44) พิษรักแรงหึง ล็อกคอเมียจอยิง ปนใจชายอื่น…กอนฆาตัว
ตาม! หยากันมาปเศษ ไมสนงอขอคืนดี บุกหาที่ออฟฟศ
ผูเห็นเหตุการณ (ขณะที่นาง…เตรียมกลับบานกําลังจะปดประตู นาย…ไดบุกเขา
มาล็อกคอพรอมชักอาวุธปนออกมาตะโกนอยางบาคลั่งวา “มึงมีชูเหรอ” หลายครั้งหลายหน…
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แลวเกิดเหตุการณไมคาดคิดเมื่อนาย…ตัดสินใจยิงปนใสศีรษะนาง…กอนหันมายิงตัวตายตาม)
ตํารวจ (ผูตายทั้งคูเคยแตงงานและมีบุตรสาว 1 คนภายหลังนาง…ไดขอหยาและ
แยกทางกับนาย…ไดประมาณปเศษ แตระหวางนั้นนาย…ไดพยายามงอนงอขอคืนดีตลอด แต
นาง…ไมเลนดวย จนกระทั่งมาทราบวาอดีตเมียรักไปคบหากับชายอื่นจึงเกิดความเคียดแคนบุก
เขามายิงจนเสียชีวิตกอนฆาตัวตายตามดังกลาว)
(เดลินิวส 30/8/44) ผัวตร.ระแวงเมียครูยิงดับฆาตัวตายตามเครียด“นกเขา”ไมขัน
ตํารวจ (เมื่อหลายเดือนกอน ส.ต.ต….เกิดอุบัติเหตุทางรถยนตแขนขวาใชการไม
คอยได อีกทั้งนกเขาไมขันเหมือนอยางเกาทําใหคิดมากมาตลอด ประกอบกับเมียสาวและสวยอีก
ตางหาก เปนที่หมายตาของชายหนุมทั่วไปบนอยากมีลูกไวสืบสกุลอีกดวย แตตัวเองไมสามารถทํา
ใหได เลยมีปากเสียงกันมาเรื่อย ถึงกับหามภรรยาตัวเองคุยกับชายคนอื่น จนกอนเกิดเหตุสามีทน
คิดฟุงซานเรื่องตางๆ ไมไหวหยิบปนพกขึ้นมาจอศีรษะเมียรักตายขณะนอนหลับบนเตียง กอน
ระเบิดขมับตัวเองตายสมใจนึก)
(ไทยรัฐ 29/1/45) ฆาเมียซุกเขาแลวฆาตัวตาม…พี่ชายเผยสาเหตุหนาตาดี-ระแวง
พี่ชาย (ชีวิตครอบครัวของนองชายไมคอยราบรื่นมากนัก เพราะนองสะใภ ถึงแม
จะมีอายุมากกวาเกือบ 10 ป แตอาศัยมีรูปรางหนาตาดี จึงมีหนุมๆ ในหมูบานมาติดพันจํานวน
หนึ่ง สรางความหึงหวงใหแกนองชายเปนอยางมาก ถึงกับสั่งหามไมใหพูดคุยกับผูชาย แมแตตน
ซึ่งเปนพี่ชายก็ถูกเหมารวมไปดวย สุดทายนองชายตัดสินใจอพยพตัวเองพานาง…ไปปลูกกระทอม
ทําไรหาเลี้ยงชีพอยูในปาลึกยอมตัดขาดโลกภายนอกอยางสิ้นเชิง)
ตํารวจ (นาย…เกิดความหึงหวงในตัวนาง…ภรรยา จึงวางแผนลวงออกมาฆา
โดยใชมีดแทงในบริเวณหลืบหินและบรรจงจัดทาทางศพเมียรักใหนอนกอดตัวเองกอนจะอมปาก
กระบอกปนแกปแลวใชนิ้วเทาเหนี่ยวไกฆาตัวตาย)
(ไทยรัฐ 10/2/45) พอปาดคอลูกชาย ตายสยอง! แคนเมียมีผัวใหม…เชือดคอตัว
เอง หวังตายหนีผิด หมอชวย-รอด
ตํารวจ (นาย…มีปากเสียงกับนาง…ภรรยาอยางรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องนาย…ไม
ยอมทํางานหาเลี้ยงครอบครัว วันๆ เอาแตกินเหลากับเสพยาบา จนในที่สุดนาง…ตัดสินใจหอบ
เสื้อผาหนีไปและมีสามีใหมอยูกินกันอยางเปดเผย กอนเกิดเหตุนาย…พาลูกชายทั้ง 2 คนไปหา
นาง…เพื่องอขอคืนดี อางใหเห็นแกลูกๆ แตนาง…ปฏิเสธ จากนั้นนาย…พกความผิดหวังพาลูก
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กลับมาบาน และเกิดหัวเสียอาละวาดทําลายขาวของ และลงไมลงมือทํารายทุบตีลูกชายทั้งสอง
รองลั่นบาน...สันนิษฐานวานาย…คงจะเกิดความเครียดเรื่องภรรยาไปมีสามีคนใหม ประกอบกับ
ลูกชายคนเล็กอาจรองไมหยุด เลยคลุมคลั่งขึ้นมาและใชมีดเชือดคอตายอยางโหดเหี้ยม แลวหัน
มาเชือดคอตัวเองหวังฆาตัวตายตาม)
(ขาวสด 5/3/45) รักคุด 2 ศพหนุมหักคอฆาแฟนสาวแลวแตงศพกอนฆาตัว
ตํารวจ (นาย…ทํางานอยูรานขายของชํา มาชอบพอกับน.ส….ซึ่งมีอาชีพเปนผู
หญิงกลางคืน นาย…ตองการใหฝายหญิงเลิกอาชีพนี้ แตฝายหญิงไมยอม และน.ส….เองก็ยังชอบ
พอกับผูชายอีกคนอยูกอนแลว ตลอดเวลาที่อยูดวยกันทั้งคูทะเลาะกันเปนประจํา แตนาย…จะ
ยอมฝายหญิงเสมอเพราะหลงรักผูหญิงคนนี้มาก แตเมื่อปรับความเขาใจกันไมไดจึงตัดสินใจกอด
รัดคนรักและหักคอจนเสียชีวิต จากนั้นจึงนําศพมานอนแตงตัวใหเรียบรอย เอาแปงโรยตัวทาหนา
แตงตัวใหดูสวย เอาผานวมหมให กอนที่ตัวเองจะกินยาเบื่อหนูผสมกับเหลาขาว แตคงเกรงวาจะ
ไมตาย จึงผูกคอตัวเองกับลูกกรงเหล็กหนาตางซ้ํา)
(ไทยรัฐ 24/10/45) “รักคุด” ตางวัย ระเบิดหัวสาว!…ชาย 20 หญิง 25 สูขอถูก
ปฏิเสธจอตัวเองรอแร
บิดาคูกรณี (ขณะที่น.ส….นั่งอยูในบาน นาย…ผูบาดเจ็บ และเปนหนุมรุนนองซึ่ง
เปนเด็กในหมูบานเดียวกัน เดินเขามาเรียกใหลูกสาวออกไปพบหนาบาน มีการพูดคุยคลายจะตก
ลงปญหาอะไรบางอยาง แตไมสามารถตกลงกันได นาย…จึงชักปนพกออกมาจอยิงน.ส….ใน
ระยะเผาขนจนลมทรุดจมกองเลือดขาดใจตาย กอนที่นาย…จะใชปนกระบอกเดียวกันจอยิงขมับ
ตัวเองบาดเจ็บสาหัส สวนสาเหตุเชื่อวาเกิดจากเรื่องที่นาย…หลงรักน.ส….ถึงขนาดเตรียมสงผู
ใหญมาสูขอ หมายจะแตงงานดวย แตน.ส….ไมเลนดวย อางวาตนกับฝายชายอายุตางกันหลายป
ทําใหนาย…ไมพอใจ จึงบุกยิงจนเสียชีวิต)
(ไทยรัฐ 27/11/45) จสอ.หึงโหดจอยิงเมียดับ ลั่นขมับรอแร
ตํารวจ (ระแยกแรกชีวิตครอบครัวราบรื่น จนกระทั่งชวง 1 ปเศษที่ผานมา นาง…
ไปทํางาน…และมักกลับบานดึก จ.ส.อ….ทราบระแคะระคายวานาง…ไปคบหาทําตัวสนิทสนมกับ
เพื่อนชายชื่อ…ทําใหครอบครัวแตกราวมีปญหาทะเลาะเบาะแวงกันมาตลอด เชาวันเกิดเหตุนาง
…ออกจากบานไปทํางาน จ.ส.อ….เห็นภรรยาแตงตัวสวยผิดสังเกตทําใหคิดมาก ระแวงวาภรรยา
มีนัดกับเพื่อนชายและไมยอมไปทํางาน…สันนิษฐานวาทั้งคูตกลงปญหากันไมไดและเกิดทะเลาะ
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เปนปากเสียงกันอยางรุนแรง ทําใหจ.ส.อ….โกรธใชอาวุธปนจอยิงภรรยาตายอยางโหดเหี้ยมแลว
ใชปนกระบอกเดียวกันจอยิงขมับหมายฆาตัวตายตาม)
- ความรัก ความสัมพันธระหวางคนรัก ในกรณีที่ผูหญิงทําราย/ฆาผูอื่นแลวทําอัต
วินิบาตกรรม พบวาสวนใหญหนังสือพิมพเนนนําเสนอเหตุการณที่ผูหญิงทําราย/ฆาลูกของตัวเอง
อันมีสาเหตุมาจากความรัก ความสัมพันธที่ขัดแยงกับผูชายซึ่งเปนสามีของตน โดยที่มีการทําราย/
ฆาผููชายอยูไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ผูชายทําราย/ฆาผูหญิง เชน
(ไทยรัฐ18/4/44) รันทด 3 แมลูกกรอกยาฆาตัว…หนีปญหาถูกผัวทิ้งดับ 2 รอด 1
ผูฆาตัวตาย (พบจดหมายเขียนระบายความอัดอั้นตันใจวา รักไมเคยสมหวัง
อยากไดอะไรก็ไมเคยได)
ตํารวจ (สาเหตุที่ทําใหนาง…สาวแมลูกออนคิดสั้นกอเหตุสยองนั้น มาจากนาย…
ไปติดพันหญิงอื่น กวาจะกลับบานก็ดึกดื่นทุกคืน บางครั้งก็ไมกลับบาน ทําใหนาง…นอยใจผัวรัก
ไมเหลียวแล ตัดสินใจยุติปญหารักดวยความตาย โดยเขียนจดหมายระบายความระทมทุกขใน
ความรัก กอนจะกรอกยาพิษลูกนอยและตัวเองหวังตายพรอมกันสามแมลูก)
(ไทยรัฐ 18/7/44) จับลูกกรอกยาพิษดับ! ประชดผัวไปมีเมียใหม
พี่ชาย (คงจะมีสาเหตุเรื่องที่นาย…นองเขยและเปนพอของ “นอง...” มีปากเสียง
กับนาง…เรื่องที่คอยตามอาละวาดเพราะความหึงหวงในตัวนาย…ถึงขั้นที่นาย…ตองตัดความ
รําคาญแอบหนีไปบวชเปนพระไดประมาณ 3 เดือน กอนจะสึกออกมาแตแทนที่จะกลับมาอยูกิน
ฉันสามีภรรยาตามเดิม นาย…กลับหอบเสื้อผาหนีไปอยูกินกับผูหญิงคนใหม ทําใหนาง…เสียใจ
และมีอาการเครียดจัด บนอยากจะตามไปฆาสามีลางแคนกอนจะฆาตัวตายทั้งแมและลูก ตนก็
พยายามพูดหามปรามและเตือนสติใหทํางานเลี้ยงลูกใหดีๆ ไมคิดวาจะคิดสั้นขนาดนี้)
ตํารวจ (นาง…อาจจะเกิดความคับแคนใจที่นาย…สามีทอดทิ้งไปมีผูหญิงคนใหม
จึงประชดชีวิตดวยการบดยาเบื่อหนูผสมในเครื่องดื่มโอวัลตินจับกรอกปาก ด.ช….จนชักดิ้นชักงอ
คาออมอก กอนจะซดโอวัลตินผสมยาเบื่อหนูแกวเดียวกันหวังฆาตัวตายตาม)
(ไทยรัฐ 17/9/45) ผัว 5 คนหนีหมด กอดลูกโดดน้ํา…เด็กเดือนครึ่ง สําลักหวิด
ตาย ดีคนชวยไวทัน
เพื่อน (เบื้องหนาเบื้องหลังของเหตุการณทั้งหมดกอนที่นาง…จะตัดสินใจอุมลูก
กระโดดน้ําประชดชีวิตคือ นาง…ไดผานชีวิตครอบครัวมีสามีมาแลวถึง 5 คน และไดเลิกราไปหมด
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แลว แตละคนที่อยูดวยกันก็จะมีลูกเปนบวงคลองคอใหกับนาง…ตองแบกภาระเลี้ยงดูลูกทุกคน
โดยลูก 3 คนแรก ที่เกิดจากผัวเกา 3 คน ไดนําไปฝากใหยายเลี้ยงที่ตางจังหวัด สวนตัวเองยึด
อาชีพเปนสาวเสิรฟอยูที่รานคาราโอเกะ จนเมื่อ 2 ปที่ผานมา นาง…ไดพบรักกับนาย…อยูกินกัน
จนมีลูกสาวอีก 1 คน แตเหมือนเคราะหซ้ําเมื่ออยูๆ นาย…กลับทิ้งนาง…ไปขณะลูกอายุได 8
เดือน ทําใหนาง…กลัดกลุมหันไปดื่มเหลาจนติดงอมแงมพรอมกับอุมลูกไปทิ้งไวลานดินหนาวัด
กระทั่งมูลนิธิเด็กรับไปอุปการะเลี้ยงดู ระหวางนั้นนาง…ไดกลับไปทํางานที่เดิมอีกครั้งและไดพบ
กับนาย…เปนผัวคนที่ 5 จนตั้งทองคลอดลูกคนที่ 5 คือ ด.ช…แตมรสุมชีวิตกลับซ้ําเติมยิ่งกวา
นิยายน้ําเนาเมื่อรูวาผัวคนลาสุดมีเมียอยูกอนแลวถึง 2 คน แถมยังแอบไปมีคนใหมอีก)
- ความรัก ความสัมพันธระหวางพอ แม ลูก พบวาเปนเหตุการณที่พอ แมเปนผู
ทํารายลูกโดยมีสาเหตุมาจากความสัมพันธที่ขัดแยงกัน หรือความเปนหวงลูกถาตัวเองตองตายไป
จึงตองเอาลูกตายไปดวย เชน
(เดลินิวส 6/6/44) พอยิงลูกทาสยาบา ทําใจไมได แขวนคอตายตาม…อาละวาด
คลุมคลั่งทําลายขาวของ ควาลูกซองซัลโว 2 นัดซอนดับสยอง
ตํารวจ (นาย...(ผูฆาตัวตาย) มีลูกชายคือนาย…เพียงคนเดียวที่ใหความรักและ
ความหวังไวมาก พยายามสงเสียใหเลาเรียนสูงๆ เพื่อเปนคนดีของสังคม แตนาย…กลับไปมั่วสุม
กับเพื่อนแอบเสพยาบาจนติดงอมแงม แมพอจะพยายามพาไปรักษาที่รพ.หลายแหง ลูกชายก็ยัง
แอบไปเสพยาบาเหมือนเดิมและยิ่งเสพหนักเขาถึงขั้นทําใหสติฟนเฟอน เวลาเมาชอบทําลายขาว
ของในบาน สรางความเสียใจใหกับผูเปนพอยิ่งนัก กอนเกิดเหตุนาย…ไดออกจากบานไปเสพยา
บาอีกจนเมาควบคุมสติไมอยู กลับมาบานทุบทําลายขาวของจนพังเสียหาย เมื่อผูเปนพอเขาหาม
ยังลงมือชกตอยอยางบาคลั่ง จนนาย…(ผูฆาตัวตาย) ทนไมไหววิ่งรองไหเขาไปในบานควาปนลูก
ซองมายิงใสลูกชายตัวเองดวยน้ําตา 2 นัดซอนจนเสียชีวิต กอนที่ตัวเองจะวิ่งหนีไปผูกคอตายตาม
ลูกชายอีกคน)
นอกจากมีผูชาย ผูหญิงทําอัตวินิบาตกรรมแลว ยังมีเพศที่สามสําหรับสาเหตุเรื่อง
นี้ที่เดนชัดมากกวาสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมอื่นๆ ซึ่งเปนประเด็นเรื่องความรัก ความ
สัมพันธระหวางคนรักอยางเดียว เชน
(ไทยรัฐ 12/11/44) นักศึกษาสาวทอมช้ํา ถูกนศ.สาวดี้สลัดทิ้ง มีรักใหมกับชายแท
ตัดใจโดด 9 ชั้น-เจ็บ
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ผูฆาตัวตาย (พบกระดาษเขียนจดหมายพิมพดวยคอมพิวเตอร มีใจความตัดพอ
หญิงสาวที่ชื่อ...วากําลังตีจากไปมีเพื่อนชายคนใหม รูปรางหนาตาหลอเหลา แตอยากจะขอโอกาส
กลับมาคืนดี ใชชีวิตรวมกันใหม)
แฟนดี้ (คบหาเปนแฟนกับน.ส….ในลักษณะของทอมกับดี้มานานพอสมควร แต
มาระยะหลังตนหันไปใหความสนิทสนมกับเพื่อนชายอีกคนซึ่งเรียนอยูที่เดียวกันและพยายามตีตัว
ออกหางแตผูบาดเจ็บไมยอม เคยมีเรื่องทะเลาะกันหลายครั้ง)
(ขาวสด 9/9/45) เกยรักโหดจอยิงหนุมแลวฆาตัว
ภรรยาคูกรณี (สําหรับนาย…(ผูฆาตัวตาย)นั้น มาติดพันสามีตนไดประมาณ 1
เดือนและนาย…(ผูฆาตัวตาย)เกิดมีใจรักนาย…อยางจริงจัง ทั้งๆ ที่รูวาตนเปนภรรยาของนาย…
โดยทุกวันไดพยายามตามตื๊อ แตนาย…ไมเลนดวย ซึ่งเหตุการณที่เกิดขึ้นรูสึกเสียใจอยางมากที่
ตองสูญเสียสามีที่รักกันมาก แตตองมาจากไปเพราะเกยที่มาคลั่งรักสามีตน)
ตํารวจ (คาดวานาจะเกิดจากพิษรักแรงหึงของหนุมเกย แตฝายชายไมเลนดวย
เพราะมีภรรยาอยูแลว จึงตองตัดสินดวยวิธีนี้)
สําหรับสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรม พบวา ผูชายที่ทําอัตวินิบาตกรรมจะถูก
เรียกโดยระบุอาชีพในปริมาณพอๆ กับการระบุสถานภาพทางเพศและครอบครัว ในขณะที่ผูหญิงที่
ทําอัตวินิบาตกรรมจะถูกเรียกโดยระบุสถานภาพทางเพศและครอบครัว มากกวาการระบุอาชีพ ใน
การนําเสนอสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรมของสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ ผูวิจัยจะแบง
ออกตามลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรม ดังนี้
- ทําอัตวินิบาตกรรมโดยไมไดทําราย/ฆาผูอื่น
ผูชาย
ดังที่ไดกลาวมาแลววา การระบุอาชีพมีปริมาณพอๆ กับการระบุสถาน
ภาพ แตสถานภาพสําหรับลักษณะนี้เปนสถานภาพทางเพศมากกวาครอบครัว ซึ่งอาชีพนั้น พบวา
มีความหลากหลาย เชน นายดาบตํารวจ หนุมมอเตอรไซครับจาง หนุมเจาของโรงงานผลิตรองเทา
รปภ. นักรอง เจาหนาที่หนวยพิทักษปา ผูใหญบาน พนักงานการไฟฟา ชางไฟ หนุมลูกจางฟารม
หมู คนงานกอสราง เซลสแมน นอกเหนืออาชีพตางๆ ที่กลาวมาแลว พบวามีกลุมนักเรียน นัก
ศึกษาในสัดสวนที่นาสนใจอีกดวย
สวนสถานภาพทางเพศนั้น นอกจากจะเรียกโดยบงบอกวาเปนเพศชาย
แลว (เชนคําวา หนุม) ยังถูกขยายดวยวัย ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ เชน หนุมใหญ หนุมวัยทอง หนุม
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นอยวัยละออน หนุมวัย 27 ป หนุมขอนแกน หนุมเมืองคอน หนุมกรุงเกา ซามูไรหนุม หนุมใหญ
ชาวมะกัน สวนสถานภาพทางครอบครัวพบวามีเพียงขาวเดียวที่ระบุวา “พอ” คือ พอคลั่งอุมลูกปน
เสา (ไทยรัฐ 8/12/45)
ผูหญิง
ในทางตรงขาม ผูหญิงจะถูกเรียกโดยระบุสถานภาพทางเพศและครอบ
ครัวมากกวาการระบุอาชีพ ซึ่งสถานภาพทางเพศนั้น นอกจากจะใชคําที่บงบอกถึงความเปนผู
หญิง (เชนคําวา สาว หญิง ) แลวยังถูกขยายดวยวัย ฐานะ เชน สาวใหญวัย 35 ป สาวใหญลูก 2
เศรษฐีนีสาวใหญ สวนสถานภาพทางครอบครัวถูกเรียกโดยอิงอยูกับอาชีพของผูชาย เชน เมีย
อดีตสส. มายสาวพราวเสนหอดีตภรรยาสส. เมียรองผูการ บานเล็กอดีตผูอํานวยการโรงเรียน
สวนการระบุอาชีพนั้น พบวา สวนใหญจะเปนนักเรียน นักศึกษา เชน
นร.สาวม.3 นักศึกษาสาว น.ศ.กฎหมาย ดาวมธ. นร.ชั้นมัธยมปที่ 5 นร.พาณิชย สาวราชภัฏ
นศ.ศรีปทุม 3 น.ร.หญิงชั้นม.3 นอกนั้นไดแก สาวเอสโซ หมอนวด หมอหญิง ผูบริหารโรงแรม ครู
สาวซี 7
- ทําราย/ฆาผูอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรม
ผูชาย
จากตารางที่ 3 พบวาผูชายซึ่งทําราย/ฆาผูอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรมนั้น
มีขาวถึง 102 ชิ้น โดยการระบุอาชีพมีปริมาณพอๆ กับการระบุสถานภาพ ซึ่งสถานภาพทางเพศก็
มีปริมาณพอๆ กับสถานภาพทางครอบครัว (แตกตางจากกรณีไมไดทําราย/ฆาผูอื่นที่สถานภาพ
ทางเพศมากกวาสถานภาพทางครอบครัว) โดยอาชีพมีความหลากหลายมาก แตอาชีพที่สามารถ
จัดใหอยูในกลุมเดียวกันไดมากที่สุด คือ ตํารวจ เชน สตท. จา ดต. สตอ. จราจร ตํารวจสายตรวจ
สีกากีหนุม นอกจากนั้นก็มีสถานะหลายๆ ระดับตั้งแต หมอ วิศวกร ครู พระ นักธุรกิจ นักเรียน ไป
จนถึงระดับคนงานกอสราง เชน ศัลยแพทยหนุมใหญ วิศวกรหนุม อาจารยหนุมใหญ รองเจา
อาวาส เซลล เสี่ยน้ําดื่ม เสี่ยรานอาหาร เสี่ยรานทอง หนุมนศ.รามฯ ลูกจางหนุมรานของชํา คน
งานสงแกส คนงานกอสราง เปนตน
ดังที่กลาวขางตน สถานภาพทางเพศมีปริมาณพอๆ กับสถานภาพทาง
ครอบครัว กลาวคือ มีการบงบอกวาผูทําอัตวินิบาตกรรมนั้นเปนเพศชาย โดยใชคําวา “หนุม” “พอ
มาย” “ฝายชาย” ซึ่งอาจจะขยายดวยวัย เชื้อชาติ ถิ่นกําเนิดของผูทําอัตวินิบาตกรรม หรือใชคํา
ขยายโดยเขากับเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน พอมายหนุม ชาย 20 หนุมกบินทรบุรี หนุมอีสาน หนุม
ใหญชาวพมา เฒายุน เฒาแดนปลาดิบ หนุมรักขึ้นสมอง หนุมปนตนงิ้ว ไอหนุมรักคุด หนุมคนกอ
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เหตุ ไอหนุมตื๊อรักขางเดียว หนุมใหญหึงโหด หนุมถูกแมยายกีดกันรัก หนุมขี้หึง หนุมโรงงานจอม
เจาชู หนุมหมาหวงกาง หนุมใหญจอมโหด หนุมโหด
สวนสถานภาพทางครอบครัว พบวา มีการบงบอกถึงสถานะของผูทําอัต
วินิบาตกรรมวาเปนสามีและพอ โดยเฉพาะจะระบุความเปนสามีมากที่สุด เชน ผัวระงับอารมณไม
อยู ผัวเจาชู ผัวขี้หึงระแวงรัก ผัวไมเอาถาน ผัวบัดซบ ผัวปนดุ สามีใจอํามหิต ผัวโหด ผัวทมิฬ สามี
ขี้หึง ผัวขี้ระแวง ผัวชาวเขาเผามูเซอ ผัวโรคประสาท ผัวหนุมหึงมหากาฬ ผัวหนุมกอคดีโหดทมิฬ
พอตัวแสบ พอบัดซบ พอโหด พออาย ซึ่งสังเกตไดวามีการตัดสินถึงความผิดของผูทําอัตวินิบาต
กรรมไปแลวดวย
ผูหญิง
จากตารางที่ 3 พบวาผูหญิงซึ่งทําราย/ฆาผูอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรมนั้น
มีขาว 23 ชิ้น มีมากกวาครึ่งหนึ่งที่ระบุสถานภาพทางครอบครัวของผูทําอัตวินิบาตกรรมมากกวาที่
จะระบุอาชีพ ทั้งนี้สถานภาพทางครอบครัวมีอยู 2 ประเภทเทานั้นคือ แมและเมีย (ซึ่งบงบอกสถาน
ภาพทางเพศไปดวยอยูแลว) เชน เมียสาว สาวแมลูกออน และอาจจะขยายดวยอาชีพของผูชาย
เชน เมียตํารวจ เมียผศ. นอกจากนั้น มีการตัดสินผูทําอัตวินิบาตกรรมโดยใชคําขยายจากเหตุ
การณที่เกิดขึ้น เชน เมียใจเด็ด เมียปนดุ แมใจยักษ แมทมิฬ แมโหด รวมทั้งยังระบุอันดับของ
ความเปนภรรยาอีกดวย เชน เมียนอย เมียคนรอง เบอร 2 บานเล็ก บานใหญ
สวนการระบุอาชีพนั้น พบวา สวนใหญเกี่ยวกับแวดวงการศึกษา เชน ครู
ซี 6 แมพิมพ อจ.สาวราชภัฏ นศ.สาว ม.4 นอกนั้น ไดแก สาวบัญชี สาวเสิรฟ
สําหรับประเด็นเรื่องความมีชื่อเสียงพบวา ผูทําอัตวินิบาตกรรมเปนผูที่มีชื่อเสียง
เองและผูทําอัตวินิบาตกรรมอาจจะเกี่ยวของกับบุคคลที่มีชื่อเสียงดวย โดยทายขาวหนังสือพิมพ
จะใหพื้นที่ในการลงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นๆ เชน
สําหรับประวัติ “โจ วงพอส” เขาวงการดวยการประกวดรองเพลงไทยแลนดโคก
มิวสิค อวอรด ป 1993 ควาตําแหนงชนะเลิศประเภทขับรองเดี่ยว จากนั้นรวมกับเพื่อนๆ กอตั้งวง
“พอส” เขาสังกัดคายเบเกอรี่มิวสิค ออกอัลบั้มแรกในชื่อชุด “Push me again” เมื่อป 2539 ใน
สไตลเพลงปอบหวานซึ้งดวยน้ําเสียงโดดเดนเปนเอกลักษณ (เดลินิวส 21/2/45)
หลง ลงลายวอนขอโอกาส! แฟนเพลงเขาใจ…คนรักฆาตัวตาย หลังตัดสัมพันธ…
สําหรับประวัติ “หลง ลงลาย”...เคยทํางานเปนบอยในโรงแรมยานรามคําแหง แตดวยพรสวรรค
ทางดานดนตรีและฝมือการแตงเพลงไดหักเหชีวิตของ “หลง ลงลาย” หยิบกีตารกาวขึ้นเวทีครวญ
เพลงเพื่อชีวิตขับกลอมลูกคาตามรานอาหารทั่วไป จนกระทั่งป 2540 ไดออกอัลบั้ม “ชวนนองหลบ
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บาน” แตไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร จนกระทั่งมาออกอัลบั้มที่ 2 ในชื่อชุด “เซาทเทิรนแมน”
สังกัดคายพาวเวอรมิวสิค โดงดังเปนพลุแตกดวยเพลง “ชู” ตํานานรักสะทานโลกาที่กินใจคอเพลง
เพื่อชีวิตทั้งประเทศ (เดลินิวส 5/2/45)

ประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม
ความมีเงื่อนงําสําหรับสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ ถูกนําเสนอออกเปน 2
ประเด็นคือ การที่ยังไมปกใจเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรม และ ความขัด
แยงในสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งการที่ยังไมปกใจเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทํา
อัตวินิบาตกรรมนั้น ผูวิจัยจะยกตัวอยางใหดูโดยหยิบยกหัวขาววามาจากหนังสือพิมพใด แลวสรุป
วามีใครบางที่กลาววาเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรมซึ่ง ณ ตรงนี้คือสาเหตุเรื่อง
ความรัก ความสัมพันธ แลวจะทําลูกศรแสดงใหเห็นวามีใครอีกบางที่ออกมากลาววายังไมปกใจ
เชื่อวาเหตุการณดังกลาวเปนการทําอัตวินิบาตกรรม
- การที่ยังไมปกใจเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรม เชน
(เดลินิวส 23/10/44) ม.ล.ตายปริศนาดิ่งเจาพระยา…สงนิติเวชผาพิสูจนหาสาเหตุ
เพื่อนสาว (ยืนยันวาม.ล….มีปากเสียงกับตนแลวผูตายลงจากรถไปกระโดดน้ํา
ตายเองจริงๆ)
ตํารวจ (ม.ล….ผูตายตัดสินในปญหารักสามเสาไมได จึงหาทางออกดวยการ
กระโดดน้ําฆาตัวตาย)
ภรรยา (ตนไมเชื่อวาสามีจะฆาตัวตายเอง เพราะปกติสามีเปนคนรักลูก
ยังไมปกใจเชื่อ
สาวทั้งสองมาก อีกทั้งยังเคยบนใหตนฟงวา ไดมีความสัมพันธลึกซึ้งกับนาง…แตกําลังหาทางที่จะ
เลิกกันอยู แลวจูๆ สามีตนจะมากระโดดน้ําตายไดอยางไร)
(ไทยรัฐ 6/11/45) นศ.ระแวงรัก ฆาสยอง 2 ศพ…รัว.357 ดับแฟนสาวแลวยิงตัว
ผูเห็นเหตุการณ (นาย…หึงหวงระแวงวาน.ส….จะนอกใจไปมีชายอื่น หลังมีปาก
เสียงกันไมนาน นาย…ไดควาปนกระหน่ํายิงเขากลางหลังแฟนสาว 3 นัดซอน…จากนั้นนาย…ใช
ปนกระบอกเดียวกันจอยิงอกตัวเอง 2 นัด ลมคว่ําทับรางแฟนสาวขาดใจตายคาที่)
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ตํารวจ (ในชั้นตนยังไมปกใจเชื่อวานาย…จะยิงตัวตายตามหลังยิง น.ส
….แฟนสาวแลว เพราะมีกระสุนเจาะเขาหนาอกถึง 2 นัด ไดนําเพื่อนผูตายที่อยูในเหตุการณไป
ตรวจหาเขมาดินปนและสอบปากคําเพิ่มเติม)
- ความขัดแยงในสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม มีเหตุการณการทําอัตวินิบาต
กรรมที่หนังสือพิมพทั้ง 3 ชื่อฉบับรวมกันนําเสนอ คือ เหตุการณที่มีผูหญิงคนหนึ่งกระโดดบอ
จระเขฆาตัวตายอันเปนเหตุการณที่สรางความสะเทือนใจแกผูอานขาวและผูพบเห็นอยางมาก
โดยที่หนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับพาดหัวขาวโดยระบุสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธเปนสําคัญ คือ
สาวโดดบอไอเข ฆาตัวตาย งับหัวสยดสยอง…ตอหนานักทองเที่ยวนับรอย นอยใจผัวทิ้งมีเมียใหม
ลูกเตาก็ไมมาเหลียวแล (ไทยรัฐ 12/8/45) โดดลง “บอจระเข” ฆาตัวตายสยอง สาวช้ํารักผัวปนใจ
(เดลินิวส 12/8/45) สุดสยอง “ฟารมจระเข” โดดใหกิน รุมงับ-สาวฆาตัว!…เครียดจัดผัวมีเมียนอย
ดื่มเหลายอมใจ-จม.ลา ปนรั้วดิ่งลงบอ “ไอเข” ตอหนานักทองเที่ยว (ขาวสด 12/8/45) อยางไรก็
ตาม หนังสือพิมพเดลินิวสและขาวสดมีการไปสัมภาษณจิตแพทยและรองอธิบดี กรมสุขภาพจิต
เกี่ยวกับเหตุการณดังกลาว ทั้งนี้อาจเปนเพราะขาวของหนังสือพิมพไดชูประเด็นถึงวิธีการทําอัต
วินิบาตกรรมที่สยดสยองจนเปนที่สนใจของประชาชน และมีการนําเสนอเหตุการณดังกลาวใหเปน
ขาวใหญและลงขาวมากกวา 1 วันดวย ดังนั้น หนังสือพิมพจึงอาจจําเปนตองมีการอางอิงแหลง
ขาวอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากแหลงขาวที่มักจะพบไดบอยอยางเชน เจาหนาที่ตํารวจ ครอบครัวของ
ผูทําอัตวินิบาตกรรม หรือผูเห็นเหตุการณ เพื่อใหการนําเสนอมีความรอบดานมากขึ้นโดยที่นํา
ความคิดเห็นทางดานวิชาการเกี่ยวกับการทําอัตวินิบาตกรรมของเหลาจิตแพทยมาลงในราย
ละเอียดของขาวดวย ซึ่งจิตแพทยไดกลาววา สาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธไมไดเปนสาเหตุ
หลักของการทําอัตวินิบาตกรรม หากแตเปนโรคซึมเศราซึ่งเปนความเจ็บปวยทางจิตชนิดหนึ่งมาก
กวา ดังนี้
จิตแพทย (เทาที่ทราบเรื่องนี้ ผูตายเปนชาวสุรินทร มีจดหมายลาตายวาทําไป
เพราะนอยใจลูกผัว แสดงวาการฆาตัวตายครั้งนี้มีการเตรียมตัวเรียบรอยแลว และนาจะเกิดจาก
อาการซึมเศราที่ผูตายมีสะสมอยูกอนแลว เชื่อวาไมใชการเรียกรองความสนใจ แตเปนการตั้งใจ
ฆาตัวตาย เพราะลักษณะพวกเรียกรองความสนใจจะไมยอมใหตัวเองบาดเจ็บจริงๆ) (เดลินิวส
12/8/45)
รองอธิบดี กรมสุขภาพจิต (การฆาตัวตายนี้เกิดจากความเครียดผสมกับโรคซึม
เศรา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูตายเปนคนตางจังหวัด ไมมีญาติมิตรสหายใกลชิดดูแล) (เดลินิวส
12/8/45)
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นอกจากนี้ จิตแพทยยังไดให “ความรู” เกี่ยวกับสิ่งที่มีอิทธิพลตอการทําอัต
วินิบาตกรรมดวย เชน สิ่งเราเรื่องสถานที่ บรรยากาศ อารมณชั่ววูบ ดังนี้
จิตแพทย (การคิดฆาตัวตายของคนที่สิ้นหวังนั้นสามารถจะทําไดทุกอยาง เพราะ
เขาจะรูสึกวาความทุกขของเขาเปนสิ่งที่ใหญโต โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อไปเจอสิ่งแวดลอมที่เปน
สัญลักษณแหงความตายไมวาจะเปนสะพานสูงๆ ของมีคม หรือในกรณีนี้เปนจระเข ซึ่งสามารถทํา
ใหเสียชีวิตไดก็จะทําใหตัดสินใจไดงาย เพราะสิ่งแวดลอมเหลานี้จะเปนสิ่งเราที่ทําใหตองการฆา
ตัวตายหนีปญหามากขึ้นและนอกจากสิ่งเราแลวการตัดสินใจฆาตัวตายของคนมีสาเหตุเกิดจาก
อารมณชั่ววูบ คิดนิดเดียวก็ตัดสินใจกระทําเลย ซึ่งตามหลักทั่วไปจะไมใหคนที่มีความเศราพบเห็น
หรือเจอสิ่งเรา หรือบรรยากาศเศราๆ เพราะจะมีอิทธิพลสูงในการตัดสินใจฆาตัวตาย สําหรับกรณี
ที่เกิดขึ้นมาเกิดในชวงวันแม จึงอาจจะเปนไปไดที่อาจจะเห็นภาพที่สะเทือนใจ เชน เห็นครอบครัว
ที่สมบูรณของพอแมลูกที่พากันไปเที่ยวฟารมจระเข เลยอาจจะรูสึกวาตัวเองไมมีครอบครัวแบบนี้ รู
สึกวาตัวเองเปนแมที่ใหลูกไดไมครบ นอยเนื้อต่ําใจ และรูสึกผิดตอลูก จึงทําใหตัดสินใจไดอยาง
รวดเร็ว) (ขาวสด 12/8/45)
นอกจากมีเรื่องความขัดแยงในสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมที่ผูวิจัยกลาวถึง
ขางตนแลว ยังมีความขัดแยงที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธระหวางบุคคล เนื่องจากการทําอัตวินิบาต
กรรมในกรณีนี้เกิดจากความรัก ความสัมพันธระหวางกัน ดังนั้น จึงมีคูกรณีที่ถูกกลาวถึงวาเปน
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม หรือเปนสาเหตุของการทําราย/ฆาผูอื่นของผูทําอัตวินิบาตกรรม
โดยในการรายงานขาวอาจมีตัวคูกรณีหรือฝายของคูกรณีนั้นออกมากลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นซึ่ง
อาจจะมาใหเหตุผลในฝายของตน โดยพบวา มีประเด็นเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางคนรัก
และ ครูกับนักเรียน ที่มีการออกมาโตแยงกัน
- ความรัก ความสัมพันธระหวางคนรัก เชน
(ไทยรัฐ 3/1/44) นายดาบคิดไมตกแขวนคอบนโรงพัก ดับประชดเมียขี้หึง
ผูบังคับบัญชา (พอเหลาเขาปากมักติดลมไมยอมกลับบานกลับชอง บางทีไม
กลับบานเปนอาทิตย ทําใหภรรยาหึงหวงระแวงวาแอบไปมีเมียนอย เชื่อวาสาเหตุนาจะมาจาก
ปญหาในครอบครัว ทําใหเครียดจนคิดสั้นแขวนคอตายบนโรงพักดังกลาว)
โตแยง
ภรรยา (สวนสาเหตุที่ด.ต….คิดสั้นนั้น ไมทราบและยืนยันวาไมมีปญหาในครอบ
ครัวแตอยางใด)
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(ขาวสด 18/8/45) สังเวยรักครูกศน. ซดยาตายหนาบาน
ผูฆาตัวตาย (พบจดหมายเขียนถึงผูหญิงชื่อ “บี” บรรยายวา “หากไมมาพบจะพบ
ศพผูชายคนนี้นอนตายอยูหนาบานเธอ เธอไมนาทําใหเราเจ็บเปนครั้งที่ 2 ตอไปนี้จะไมมีชีวิตผู
ชายคนนี้อีก รักเธอจนตาย”)
โตแยง
คูกรณี (นาย…แอบชอบตน และตามตื๊อตามจีบมาตลอด ทั้งที่ทราบวาตนมีครอบ
ครัวแลว กอนเกิดเหตุไดขอพบตนซึ่งก็ออกมาพบและแจงใหทราบวาอยามาคบกันฉันชูสาวเลย
เพราะตนมีครอบครัวแลว แตผูตายก็ไมยอมกระทั่งมาฆาตัวตายสยองดังกลาว)
(ไทยรัฐ 8/12/45) พอคลั่งอุมลูกปนเสา
ผูฆาตัวตาย (ตองการพบนาง…ภรรยาที่หนีออกจากบานไปเมื่อ 4 วันกอน ถาไม
มาจะกระโดดลงไปฆาตัวตายพรอมลูก มีคนพูดใหฟงวาเมียมีชู แลวเมียก็หนีไป ไมรูจะทําอยางไร
จึงอุมลูกปนขึ้นไปจะฆาตัวตายพรอมกัน)
ภรรยา (โดนสามีซอม กลาวหาวามีชู เพราะเชื่อคําพูดคนอื่นแถมยังเอาน้ํามันราด
โตแยง
ตนจะจุดไฟเผา จึงหนีไปอยูบานญาติ)
(ไทยรัฐ 14/1/44) สาวใหญยิงตัว สังเวยรักนิคกี้…ศิลปนดังอารเอส “เด็กผี”
ผูฆาตัวตาย (พบกระดาษเขียนดวยลายมือวางทับอยูบนรูปของคนตาย มีขอ
ความวา นิค…โรสขอโทษที่ทําใหนิคไมไดโรส ไมอยากซักกลัวนิคโกรธ โรสบอกนิควาโรสรักนิค
ความตายเทานั้นที่จะพรากเราได โรสทําแลวนะคะ รักมาก…ลงชื่อ ROSE)
(ไทยรัฐ 17/1/44) “นิคกี้” ปฏิเสธ ตนเหตุมรณะ…ร่ําไหแถลงเปดใจ ไขปมสาว
โตแยง
ใหญฆาตัว ไมไดมีสัมพันธลึกซึ้ง
คูกรณี (ผมใหความเคารพ “พี่โรส” เหมือนพี่คนหนึ่ง...ผมไมเคยรูวาพี่โรสคิดยังไง
กับผม ผมไมอาจรูไดจริงๆ แตผมบอกไดเลยวาเราไมไดคบกันแบบคูรัก...กับที่หลายคนคิดวาในจด
หมายนั้นเขียนเหมือนตนบอกเลิก แลวทําใหเขาคิดสั้น บอกเลยวาไมเคยบอกเลิกเขา เพราะเราไม
ไดเปนแฟนกัน ตนมีแฟนอยูแลวชื่อ “เชอรี่” และตลอดเวลาที่รูจักกันก็ไมเคยไปใหความหวัง ไมเคย
ไปไหนมาไหนกันสองคน ผมเห็นพี่เขาเปนพี่ ในจดหมายที่เขียนวาเขารักผมนั้นผมไมทราบจริงๆ
วาเขาคิดแบบนั้น)
(ไทยรัฐ 3/11/44) แคนผัวปนใจสาวโดดหาง!…ดิ่งจากชั้น 3 โหมงพื้นกรามหักคอเคลื่อน
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ตํารวจ (น.ส….ระแวงวาแฟนหนุมแอบปนใจใหหญิงอื่น)
โตแยง
สามี (ปญหาคาใจเรื่องที่ฝายหญิงคิดวาตนไปติดพันหญิงอื่นนั้นไดปฏิเสธ และ
พยายามอธิบายใหน.ส….เขาใจหลายครั้ง แตฝายแฟนสาวไมยอมรับฟง)
(เดลินิวส 31/7/45) บานเล็กนอยใจผัวซดยาตาย
ตํารวจ (นาง…ไปหาสามีพรอมกับตัดพอวาไมไดมาหาเปนเวลาเกือบเดือน...เมื่อ
นาง…รบเรามากเขานาย…จึงบอกวาจะมาหา ผูตายดีใจมากกลับมาบานจัดที่หลับปดที่นอนไวรอ
จนรุงเชาแตไมเห็นแมเงาของสามี นาง…จึงไปซื้อสุรามาดื่มยอมใจ พรอมสั่งเสียกับญาติวาสามีคง
หมดรักแลวจึงไมยอมมาหา จะกินยาฆาตัวตายฝากดูแลลูกๆ ดวย)
สามี (ไมคิดเลยวานาง…จะดวนคิดสั้นเชนนี้ ตามปกติตนไปมาหาสูเปนประจํา
โตแยง
ทุกสัปดาหเพราะบานอยูไมหางกันนัก กอนเกิดเหตุนาง…มาชักชวนใหไปคางคืนก็ไดรับปากไป
แตเกิดติดธุระกะทันหันจึงจําใจตองผิดนัด)
(ขาวสด 17/4/44) แมกอด 2 ลูกนอย กรอกพิษฆาตัว…เขียนไดอารี่แฉ ประชดผัว
เจาชู
ผูฆาตัวตาย (พบสมุดไดอารี่ของนาง…มีขอความรําพึงรําพันถึงชีวิต ใจความวา
ทําไมชีวิตจึงเปนเบี้ยลางของคนอื่นตลอด อยากไดอะไรก็ไมเคยไดกับเขา ชีวิตไมเคยมีความสุขกับ
เขาเลย ตายเมื่อไหรคงจะมีความสุขนะ ชีวิตไมเคยมีความรักความอบอุนเลย)
ญาติผูฆาตัวตาย (นาย…ชอบกลับบานดึก และเปนคนเจาชู สรางความหวาด
ระแวงใหกับนาง…มาตลอด)
พอแม (เชื่อวานาง…คงเกิดความกดดันและหมดความอดทนกับปญหาครอบครัว
เลยนํายาพิษมากรอกลูกทั้งสองกอนซดฆาตัวตายตาม)
ญาติฝายสามี (สาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเปนเพราะนาง…หวาดระแวงเกินไป เพราะ
โตแยง
ตองเลี้ยงลูกอยูที่บาน ทําใหคิดไปตางๆนานาวาสามีจะนอกใจ ระยะนี้ธุรกิจรถแบ็คโฮกับรถไถของ
สามีกําลังมีงานเขามามากทําใหไมคอยมีเวลาใหครอบครัว แตฝายภรรยาก็คิดมาก)
- ความรัก ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน เชน
(ไทยรัฐ 27/3/44) ม.1ลักเงินครูจับได-ซดพิษ…แตพออางลูกอายถูกครูเตะลงโทษ
บิดา (ลูกชายไดเลาถึงสาเหตุที่กินยาฆาตัวตายวา ระหวางไปฟงผลสอบที่โรง
เรียน ไดขโมยเงินอาจารยคนหนึ่ง 400 บาท ในกระเปาสะพายที่วางไวในหองเรียน ภายหลังนาย…
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อาจารยฝายปกครอง จับไดและถูกทําโทษดวยการถูกเตะ 1 ที แลวถูกไลตะเพิดออกจากโรงเรียน
โดยขูสําทับวาไมตองมาเรียนอีกแลว ดวยความนอยใจและอับอายเพื่อนจึงวิ่งกลับบาน ควายาฆา
หญากิน…สาเหตุที่ลูกชายอยูในสภาพนี้ เพราะการกระทําลุแกอํานาจของครูเพียงคนเดียว)
ผูอํานวยการโรงเรียนตนสังกัด (หลังเกิดเหตุไดตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
โตแยง
เบื้องตนแลวทราบวา ด.ช….กับเพื่อนอีก 4 คน แอบขโมยเงินของอาจารยผูหญิงคนหนึ่งจาก
กระเปาสะพายที่วางไวในหองวิทยาศาสตรในวันฟงผลสอบ ภายหลังอาจารยเจาของเงินไดแจงให
นาย…ในฐานะอาจารยผูปกครองสอบหาตัวหัวขโมย โดยเรียกด.ช….กับเพื่อนมาสอบถามแตทุก
คนปฏิเสธ จึงมีการคนตัว ปรากฏวาพบเงินของกลางในตัวด.ช….เมื่อจับไดคาหนังคาเขาทางนาย
…จึงระบุโทษใหด.ช….เลือกเอา 3 ขอคือ 1.แจงตํารวจดําเนินคดี 2.รายงานใหผอ.โรงเรียนทราบ
และ 3.ใหเรียกผูปกครองมาพบ ซึ่งด.ช….เลือกขอสุดทายคือใหแจงผูปกครองมาพบ แตพอ ด.ช
….ไปถึงบานกลับไปกินยาฆาหญาแทน สวนเรื่องที่วานาย…ลงโทษดวยการเตะและไลตะเพิดด.ช
…ออกจากโรงเรียนนั้น นาย…ปฏิเสธวาไมไดทํา)
(เดลินิวส 30/6/44) ครูตบหนาสั่งสอน นร.อาย! ซดยาพิษฆาตัวตาย…โทษฐาน
ชอบคุยเลนเวลาเรียนหนังสือ พอแมแหโลงศพมาขอความเปนธรรม
บิดา มารดา (ลูกถูกครูลงโทษดวยการตบหนา ทําใหอับอายและนอยใจจึงกินยา
ฆาตัวตาย ชาวบานเมื่อทราบเรื่องตางพากันโวยวาย ไมพอใจกับพฤติกรรมของอาจารยคนดัง
กลาว จึงพากันมาชุมนุมเพื่อเรียกรองขอความเปนธรรม)
(เดลินิวส 1/7/44) ครูตบนร.โตไมใชสาเหตุเด็กฆาตัว!
โตแยง
ครูผูถูกกลาวหา (เด็กมีพฤติกรรมเกเรจนถึงขนาดไปกินเหลากับเพื่อนๆ ในเวลา
เรียน ถูกอาจารยจับได และไดถูกภาคทัณฑมาแลว พอขึ้น ม.3 เห็นวาเด็กคนนี้มีพฤติกรรมเรียบ
รอยขึ้น จนกระทั่งผานมาชวงหลังกลับมีพฤติกรรมเกเรเหมือนเดิม ชอบแกลงเพื่อน เคยเอาเชือกรัด
คอเพื่อนจนเปนเรื่องเปนราว ตนในฐานะครูประจําชั้นไดเรียกมาอบรมสั่งสอน พรอมทั้งไดทํา
หนังสือถึงผูปกครองใหมาพบ และไดบอกขูเปนนัยวา หากไมนําผูปกครองมาพบครูจะนําทัณฑบน
มาพิจารณาไมใหเรียนตอได ก็เปนแคการขูเทานั้น สวนเรื่องตบหนานั้น ตนยอมรับวาไดตบเด็กจริง
แตใชฝามือตบที่หัว ไมใชตบหนา เนื่องจากเด็กไมยอมนําผูปกครองมาพบ แถมกลับมีพฤติกรรม
กาวราวใสตน ตนจึงโมโหตบที่หัว 1 ครั้ง ถามจริงๆ หากมีเหตุการณเชนนี้ ครูทุกคนจะอบรมสั่ง
สอนศิษยก็ไมได ตีก็ไมได บอกเด็กก็ไมเชื่อฟง แลวจะมีครูไปทําไม ในเมื่อครูมีหนาที่อบรมสั่งสอน
และที่ทําไปก็เปนวิธีที่ครูใชมาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หามใชไมเรียว ครูคิดวาการขูเกี่ยวกับเรื่องทัณฑบนอาจ
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ทําใหเด็กเกิดความกลัว แตก็ไมนาจะถึงขั้นฆาตัวตาย นาจะมีสาเหตุอื่นอีกแน ซึ่งหากรูอยางนี้ไมมี
ครูที่ไหนกลาทําหรอก เดี๋ยวนี้บรรดาครูพากันขยาดหมดแลว)
ผูวิจัยมีขอสังเกตวาบุคคลในขาวของประเด็นเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวาง
ครูกับนักเรียนนี้มีการขยายวงไปถึงระดับผูบริหารการศึกษาของประเทศ ไมวาจะเปน รัฐมนตรีวา
การกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ อธิบดีกรมสามัญศึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะหนังสือพิมพตองการสะทอนความคิดเห็นของบุคคลผูมี
หนาที่รับผิดชอบกับระบบการศึกษาของประเทศโดยเฉพาะในยุคที่กําลังปฏิรูปการศึกษาวามีวิสัย
ทัศนและจะจัดการปญหาอยางไร ซึ่งผูวิจัยเห็นอยางชัดเจนวาหนังสือพิมพมีโทนเสียงเขาขางฝาย
นักเรียนมากกวา เพราะแมวาหนังสือพิมพจะนําเสนอการโตแยงโดยใหครูผูถูกกลาวหาหรือตัวแทน
จากฝายโรงเรียนออกมาแสดงเหตุผลหรือชี้แจงเหตุการณที่เกิดขึ้น แตหนังสือพิมพก็ไดตําหนิครู
อาจารยเหลานั้นไปเรียบรอยแลว โดยใชคําเรียกวา “ยอดแสบ” “ครูเลือดรอนตบเด็กนักเรียน”

2. สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องการเงิน การงาน
ถึงแมวาจํานวนขาวสาเหตุเรื่องการเงิน การงาน จะแตกตางกับจํานวนขาวสาเหตุ
เรื่องความรัก ความสัมพันธ คอนขางมาก แตสาเหตุเรื่องการเงิน การงานก็สามารถจัดไดวาอยูใน
อันดับตนๆ ที่หนังสือพิมพใหความสําคัญในการเลือกนําเสนอ สาเหตุเรื่องการเงิน การงานถูกนํา
เสนอรวมขาว 61 ชิ้น โดยมีทั้งหมด 49 เหตุการณ ซึ่งถูกกลาวเปน 4 ประเด็นใหญๆ คือ เรื่องการ
ตกงาน หาเงินไมพอใช เรื่องหนี้สินตางๆ ทั้งจากการทําธุรกิจ การจับจายใชสอยซื้อสินคา การพนัน
เรื่องการถูกลูกหนี้คดโกงหรือถูกปลน และเรื่องปญหาชีวิตที่เกี่ยวของกับการทํางาน
- ตัวอยางของเรื่องการหา/ตกงาน เงินไมพอใช
(เดลินิวส 30/5/44) หนุมกาฬสินธุเมาแลวเพี้ยนจัด
ผูฆาตัวตาย (เดินทางมาจากบานเกิดแลวมาสมัครเปนชางเย็บรองเทา แตหาเงิน
ไมพอใช จึงปนสะพานคิดกระโดดฆาตัวตาย)
- ตัวอยางของเรื่องหนี้สินจากการทําธุรกิจ
(ไทยรัฐ 28/2/44) ธุรกิจเบนซพัง เสี่ยยิงตัวตาย!…ควาปนลูกซองสั้น ซัดเปรี้ยง
ทองทะลุ
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ตํารวจ (ชวงที่เศรษฐกิจกําลังบูม ผูตายไดนําเงินไปลงทุนทําธุรกิจซื้อขายที่ดิน
หลายแหง และขยายสาขาขายรถจักรยานยนตออกไปยังพื้นที่ใกลเคียงหลายแหง แตหลังจาก
เศรษฐกิจทรุดหนัก ทําใหธุรกิจของนาย…เกิดภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ทําใหผูตายคิดไมตก ถึงกับทิ้งกิจ
การหนีไปบวชเมื่อกลางป 2543 เพื่อหวังใชธรรมะสงบจิตใจ สุดทายก็ตองสึกออกมาและยังอยูใน
วังวนปญหาเดิมๆ...สันนิษฐานวาปญหาเศรษฐกิจที่รุมเราทําใหนาย…คิดไมตกฆาตัวตาย)
(ไทยรัฐ 2/7/44) เสี่ยใหญหนี้ทวมผูกคอดับเซนพิษเศรษฐกิจ…ใชดาวเทียมจบ
ชีวิต เคยอูฟู-กลับลมละลาย เครียดเจาหนี้ยึดกิจการ
ญาติ (เมื่อ 4 ปที่ผานมา เศรษฐกิจที่เคยรุงโรจนก็เกิดภาวะฟองสบูแตกทําให
เศรษฐกิจทั่วประเทศตกต่ําอยางรุนแรง กิจการตางๆ ลมระเนนระนาด นาย…เปนคนหนึ่งที่หนีไม
พนโดนมรสุมเศรษฐกิจกระหน่ําอยางยอยยับ กิจการขาดทุนมหาศาลทําใหเปนหนี้กวา 30 ลาน
บาท นอกจากนี้ ยังไมสามารถหาเงินมาจายสวนที่เหลือใหแกเจาของโรงแรมซึ่งเปนธุรกิจใหมที่
เตรียมลงทุนได จึงตองถูกยึดเงินมัดจําตามสัญญา แตนาย…พยายามตอสูดําเนินกิจการที่มีอยูตอ
ไปและไดไปกูยืมเงินจากสถาบันการเงินมาหมุนทําธุรกิจ ขณะเดียวกันไดมีเจาหนี้บางคนเห็นวา
นาย…ไมสามารถหาเงินมาใชหนี้ไดแนจึงไดเขาควบคุมกิจการบางอยางเปนการหักดอกเบี้ย เหตุ
การณดังกลาวทําใหนาย…คิดมาก แมจะพยายามตอสูแกไขสถานการณก็ไมสามารถฟนฝาวิกฤติ
ใหเปนโอกาสได)
ตํารวจ (นาย…คงกลัดกลุมคิดมากเรื่องที่เศรษฐกิจตกต่ํา จากที่เคยรุงเรืองก็ตอง
เปนหนี้สินมากมาย อีกทั้งปญหาตางๆ รุมเรา ทําใหเกิดความเครียดจัดดื่มเบียรจนเมาแลวขึ้นไป
บนดาดฟาผูกคอตาย)
- ตัวอยางของเรื่องหนี้สินจากการจับจายใชสอยซื้อสินคา
(ไทยรัฐ 26/12/45) คนจน “หนาบาง” ยิงหัวดับ เซนบัตรเครดิต…เงินเดือนแค
หมื่น ทําไวโกๆ หลายใบ มือเติบ-รูดเพลิน เจอดอกมหาโหด เปนหนี้รวมแสน ถูกทวงจนเครียดเลย
ฆาตัวหนีหนี้
ภรรยา (นาย…ไดทําบัตรเครดิตและบัตรซื้อสินคาเงินผอนกับธนาคารตางๆ
หลายแหง เชน บัตรกรุงไทยมาสเตอรการด บัตรธนาคารเอเชียวีซา บัตรอิออน บัตรโลตัสและบัตร
ยูไนเต็ดโอเวอรซี กดเงินสดมาใชและจับจายรูดซื้อสินคาตางๆ เขาบานจํานวนมาก เปนเหตุใหหา
เงินชําระหนี้ไมทัน เนื่องจากเงินเดือนแคหมื่นกวาบาท เปนหนี้สินคางชําระบัตรเครดิตกวา 1 แสน
บาทแลว จนธนาคารเจาของบัตรเครดิตสงหนังสือทวงคาคางชําระมาตลอด ทําใหสามีเกิด
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ความเครียดถึงกับบางครั้งบนวาอยากตาย เชื่อวาเปนสาเหตุที่ทําใหสามีคิดสั้น ตัดสินปญหาดวย
การยิงตัวตาย)
- ตัวอยางของเรื่องหนี้สินจากการพนัน
(เดลินิวส 4/7/45) รมควันฆาตัวตาย หนีหนี้พนัน เสียไปนับสิบลาน…นักธุรกิจ
ฮองกงจนปญญาแก ตร.เพิ่งเจอวิธีปลิดชีพ “พิสดาร”
ภรรยา (สามีชอบเลนการพนันมักเดินทางไปเลนที่ปอยเปตบอยครั้ง ลาสุดเพิ่ง
กลับมาบานเมื่อวานนี้ ตลอดเวลาบนใหฟงวาคราวนี้ไปเลนเสียการพนันมากถึง 10 ลานบาท)
ตํารวจ (สาเหตุคงจะเนื่องจาก เกิดความเครียดที่ไปเสียการพนันมาเปนจํานวน
มาก แกปญหาไมตกจึงคิดฆาตัวตาย)
ผูฆาตัวตาย (พบจดหมายลายมือผูตาย 5 ฉบับ ที่มีใจความวา นาย…นั้นเปนหนี้
พนันในชวงฟุตบอลโลกอยูถึง 10 ลานบาท)
- ตัวอยางของเรื่องการถูกลูกหนี้คดโกงหรือถูกปลน
(เดลินิวส 28/6/45) เภสัชกรดิ่งพสุธาดับกลุมใจลูกหนี้ชักดาบ
ตํารวจ (คนตายไดนําเงินมาใหชาวบานกู ปรากฏวาหลังจากที่ปลอยใหชาวบานกู
ชาวบานกลับไมยอมสงเงินตนคืนใหตามกําหนดที่ตกลงกันไวเปนเงินนับลานบาท ประกอบกับ
ระยะหลังกิจการขายยาไมคอยจะดี จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งทําใหคนตายเกิดอาการเครียด ตัดสินใจ
กระโดดลงมาฆาตัวตาย)
- ตัวอยางของเรื่องปญหาชีวิตที่เกี่ยวของกับการทํางาน
(เดลินิวส 26/5/44) สาวอีสานยอมตาย “ดีกวาอยู” ซองนรก!
ผูฆาตัวตาย (ถูกนาย…ทําหนาที่เปนนายหนาบอกวาจะพามาทํางานที่หาดใหญ
แตแลวเอาไปขายใหกับเจาของซองซึ่งแขกเรียกวา “เจเทพ” ที่รานคาราโอเกะแหงหนึ่งในเมือง
สงขลา ไดถูกบังคับใหขายบริการทางเพศกับแขกที่มาเที่ยว รวมกับเด็กสาวอีก 5-6 คน ที่ถูกหลอก
เชนกัน โดยหากใครขัดขืนไมยอมรับแขกก็จะถูกแมงดาที่คุมอยูซอมจนแทบกระอักเลือด พรอมขัง
ไวไมยอมใหออกไปไหนเด็ดขาด เพราะกลัววาพวกตนจะหนีไปแจงตํารวจ ตอมาในระยะหลังแขก
เริ่มนอย “เจเทพ” ใหลงเรือไปขายบริการใหกับลูกเรือประมง และทราบจากเพื่อนๆ วาหากถูกสงลง
เรือไปจะตองอยูกลางทะเลนานถึง 8 เดือน และอาจเสียชีวิตเพราะลูกเรือที่กลัดมันผลัดกันย่ํายี จึง
เกิดความกลัวเลยตัดสินใจหนีออกมาเพื่อไปตายเอาดาบหนา แตเนื่องจากไมมีเงินและกลัววาจะ
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ถูก “เจเทพ” สงคนมาตามฆาไมรูวาจะหันหนาไปพึ่งใครจึงคิดจะฆาตัวตายโดยการไปยืนกลาง
ถนนใหรถชน)
(ขาวสด 7/7/45) สถาปนิกเครียด ดิ่งหางสยอง…ขับบีเอ็มขึ้นที่จอด แฉโดนฟอง
คดีอื้อ
ตํารวจ (ผูตายถูกทางบริษัทแหงหนึ่งฟองรองดําเนินคดีเกี่ยวกับสัญญารับเหมา
กอสรางที่ผูตายไปตกลงทําสัญญากันแลว แตปรากฏวามีปญหาจึงถูกฟองรอง เปนเหตุใหผูตาย
เกิดความเครียดเปนอยางมาก วันนี้ผูตายไดนัดเจรจากับทางบริษัทที่ฟองรองแตไมทันไดเจรจากัน
คาดวาผูตายคงเกิดความเครียดเปนอยางมาก...เมื่อถูกฟองรองจึงตกใจกลัวและคิดสั้นในที่สุด)

ประเด็นเรื่องเพศ สถานะ และความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม
ตารางที่ 4 จําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามเพศดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมของสาเหตุเรื่อง
การเงิน การงาน
จํานวนขาว (ชิ้น)
เพศของผูทําอัตวินิบาต
เพศของผูทําราย/ฆาผูอื่น
สาเหตุของ
กรรม
แลวทําอัตวินิบาตกรรม
การทําอัต
ชาย เพศ รวม
ชาย เพศ รวม
วินิบาตกรรม ชาย หญิง +
ที่
ชาย หญิง +
ที่
หญิง สาม
หญิง สาม
40 18
21
การเงิน การ 30
8
2
3
งาน
จากตารางที่ 4 พบวา ผูชายเปนผูทําอัตวินิบาตกรรมมากกวาผูหญิงทั้งกรณีการ
ทําอัตวินิบาตกรรมตัวเองคนเดียวและทําราย/ฆาผูอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรมตาม ซึ่งชวยตอกย้ํา
ใหเห็นวาสิ่งที่เปนเรื่องหนักๆ ในชีวิตอยางเรื่องการเงิน การงานนั้น เปนปญหาของผูชายเสียเปน
สวนใหญถึงขั้นทําอัตวินิบาตกรรม และผูชายก็มักจะใชความรุนแรงของตนนําไปสูการทําราย/ฆาผู
อื่นดวย
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สําหรับสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรม พบวา มีการระบุอาชีพที่หลากหลายโดย
ใชคําเรียกเปนตําแหนงในหนาที่การงาน ขาวจะกําหนดอาชีพใหกับผูชายไมวาจะเปน เกษตรกร
นายกเทศบาล ตํารวจ เภสัชกร วิศวกร ผอ.พัฒนาที่ดิน ประธานคณะกรรมการเงินกองทุนหมูบาน
รปภ. พระ หมอ สถาปนิก อดีตตร. นายกเทศมนตรี ผูสื่อขาว เจาอาวาส เสี่ยฟารมกุง ประธาน
อบต. ในขณะที่ผูหญิงไมมีการระบุอาชีพเปนสวนใหญ โดยจะถูกกําหนดดวยสถานภาพทางเพศ
เชน นาง น.ส. เพื่อนสาวคนสนิท แมมายสาว และสถานภาพทางครอบครัว เชน ยาย แม เมีย ซึ่ง
อาจจะถูกอางอิงกับอาชีพของผูชาย เชน เมียสาวเสี่ยรานอะไหล เมียตํารวจ นอกจากนั้น ยังใชคํา
เรียกอันแสดงใหเห็นถึงการเปนผูถูกกระทําของผูหญิง เชน เหยื่อ สาวเคราะหราย จะเห็นไดวา
หนังสือพิมพมองสาเหตุเรื่องการเงิน การงานวาเปนปญหาของผูชายที่มีหนาที่การงานตองรับผิด
ชอบ ในขณะที่ผูหญิงในสังคมปจจุบันตางก็ตองทํามาหากินเลี้ยงชีพไมตางจากผูชายนั้นกลับไมได
รับความสําคัญในแงของการระบุสถานภาพทางหนาที่การงานเทาใดนัก
ในดานความมีชื่อเสียง พบวา ผูทําอัตวินิบาตกรรมเปนผูที่เคยเปนที่รูจักในสังคม
โดยหนังสือพิมพใชพื้นที่ในการเลาประวัติของบุคคลนั้นๆ ทายขาวดวย เชน
อดีตพระเอกยิงตัวดับ เครียดหนี้พนัน…ปนจอปาก ลั่นไกโปง หนีมรสุม…สําหรับ
ประวัติของนาย…กอนที่จะมาเปน “อาวุธ พิทักษพงษ” พระเอกหนังชื่อดังเมื่อ 20 กวาปที่ผานมา
“อาวุธ พิทักษพงษ” โตมาจากการเปนนายแบบใหกับนาฬิกายี่หอหนึ่ง หลังจากนั้นเขาวงการ
บันเทิงแสดงภาพยนตรเรื่องแรก จนไดรับความนิยมคือเรื่อง “ลืมตัว” (เดลินิวส 25/6/44)

ประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม
ความมีเงื่อนงําสําหรับสาเหตุเรื่องการเงิน การงาน ถูกนําเสนอออกเปน 2
ประเด็นคือ การที่ยังไมปกใจเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรม และ ความขัด
แยงในสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม สําหรับประเด็นการที่ยังไมปกใจเชื่อวาเหตุการณที่เกิด
ขึ้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรม ผูวิจัยจะยกตัวอยางใหดูโดยหยิบยกหัวขาววามาจากหนังสือพิมพ
ใด แลวสรุปวามีใครบางที่กลาววาเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรมซึ่ง ณ ตรงนี้คือ
สาเหตุเรื่องการเงิน การงาน แลวจะทําลูกศรแสดงใหเห็นวามีใครอีกบางที่ออกมากลาววายังไมปก
ใจเชื่อวาเหตุการณดังกลาวเปนการทําอัตวินิบาตกรรม
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- การที่ยังไมปกใจเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรม เชน
(ไทยรัฐ 19/6/45) เชือดดับโหด เมียสาวเสี่ย! …คดีแฝงปมปริศนา ผัวยืนยันฆา
ตัวตาย แตแผลเกินเชื่อ!
สามี (คาดวาภรรยาคงจะเครียดเรื่องที่ถูกญาติผูใหญทวงเงิน 5 ลานบาท ที่ขอยืม
มาลงทุนเปดราน จึงตัดสินใจเชือดขอมือและลําคอฆาตัวตายหนีปญหา)
ยังไมปกใจเชื่อ
ตํารวจ (ทางเจาหนาที่ตํารวจยังไมปกใจเชื่อวานาง…จะคิดสั้นฆาตัวตาย
เอง เนื่องจากสภาพบาดแผลคอนขางฉกรรจและมีหลายแหง)
(เดลินิวส 5/4/44) เรงไขปมปริศนา ยังไมปกใจ “ผอ.” เชือดตัวตาย…แฉชนวน
มรณะขัดแยงผลประโยชน โครงการพัฒนาแหลงน้ํานับพันลาน
ตํารวจคนที่ 1 (นาจะเปนการฆาตัวตายโดยสาเหตุมาจากความเครียดเรื่องงาน)
ยังไมปกใจเชื่อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ตนไมเชื่อวาคนระดับผู
อํานวยการจะฆาตัวตายและการทํางานในตําแหนงนี้ไมนาจะมีเรื่องเครียดเพราะเปนการทํางานใน
หนาที่ตองปฏิบัติอยูแลว)
ตํารวจคนที่ 2 (ทางตํารวจยังไมปกใจเชื่อวาจะเปนการฆาตัวตายจึงนํา
เสนผม รอยนิ้วมือตามจุดตางๆ เชน ที่นาฬิกา สรอยคอและมีดที่พบไปตรวจสอบวามีรอยนิ้วมือ
ของผูตายเพียงคนเดียวหรือคนอื่นปะปนอยูดวย)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (สวนตัวตนไมเชื่อวาจะเปนการฆาตัวตาย)
นองชาย (ภรรยาของพี่ชาย ตน และญาติพี่นองทุกคนไมปกใจเชื่อวาพี่
ชายจะฆาตัวตาย)
จากเหตุการณขาวขางตน ผูวิจัยพบวาเปนเหตุการณที่มีหนังสือพิมพนําเสนอ 2
ชื่อฉบับคือ เดลินิวสและขาวสด โดยทั้ง 2 ฉบับนําเสนอมากกวา 1 วัน และวันแรกของการนําเสนอ
เหตุการณนี้ เดลินิวสพาดหัวขาวที่แสดงถึงสาเหตุเรื่องการงาน และในเนื้อหาขาวมีตํารวจคนหนึ่ง
กลาวถึงสาเหตุดังกลาวดวย โดยที่มีผูที่ยังไมปกใจเชื่อวาเปนการทําอัตวินิบาตกรรม ดังที่ผูวิจัยได
กลาวถึงขางตนแลว ในขณะที่วันแรกของการนําเสนอของขาวสดนั้น ขาวสดไดพาดหัวขาวที่แสดง
ความเห็นของตํารวจวาเหตุการณนี้เปนการทําอัตวินิบาตกรรม โดยที่ในเนื้อหาขาวนั้นไมมีบุคคล
ใดที่กลาววาเกิดจากสาเหตุเรื่องการงานเลย คือ ผอ.พัฒนาที่ดินตายในหองทํางาน…เชือดเหวอะ
คอ-แขน-อก ตร.ชี้ “ฆาตัว” (ขาวสด 4/4/44) ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําขาวเหตุการณชิ้นนี้ของขาวสดไป
ลงอยูในหัวขอการที่ยังไมระบุสาเหตุโดยที่ในวันถัดมาถึงจะมีความคืบหนาที่มีบุคคลกลาววาเหตุ
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การณนี้เกิดจากสาเหตุเรื่องการงาน ซึ่งตรงจุดนี้ ผูวิจัยวิเคราะหไดวา หนังสือพิมพมีกลวิธีในการ
รายงานขาวตามแตละหนังสือพิมพ ขึ้นกับวาจะใหความสําคัญกับประเด็นไหนมากกวากัน ซึ่งอาจ
มีปจจัยการทํางานดานขาวเขามาเกี่ยวดวย เชน ขอจํากัดดานเวลาในการปดตนฉบับ ทําใหตองนํา
เสนอความคืบหนาในวันถัดไป
- ความขัดแยงในสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม หมายถึง การที่มีผูออกมา
กลาวไมเชื่อวา เรื่องการเงิน การงานเปนสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม เชน
(ไทยรัฐ 5/1/45) จสต.กลุมยิงตัวตายทําเงินคาปรับขาด...เหตุตํารวจยิงตัวตาย
ปริศนา เพียงแคติดคางเงินคาปรับเพียงหมื่นกวาบาท
ภรรยา (สวนตัวไมเชื่อวาสาเหตุเพียงแคนี้จะทําใหสามียิงตัวตาย เรื่อง
ขัดแยงในสาเหตุ
เงินแคหมื่นกวาบาท แมจะไมรูวาสามีเอาไปใช หรือนําไปทําอะไร แตคิดวาเงินแคนี้ไมไดมากมาย
อะไร ถึงขั้นตองมาคิดสั้นแบบนี้)
มีขาวเรื่องหนี้สินจากการพนัน ที่ภรรยาของผูทําอัตวินิบาตกรรมออกมากลาวขัด
แยงกับขาวที่หนังสือพิมพไดนําเสนอในวันแรก ซึ่งหนังสือพิมพใชคําวา “พลิกลิ้น” “เมียอาง” อัน
เปนความขัดแยงในสาเหตุที่แสดงใหเห็นวา ครอบครัวของผูทําอัตวินิบาตกรรมยอมไมชอบที่จะถูก
สังคมมองถึงพฤติกรรมที่ไมนาเอาเปนเยี่ยงอยางหรือนาเห็นใจอยางเรื่องหนี้สินจากการพนันของผู
ทําอัตวินิบาตกรรม จึงกลาวถึงเรื่องการหาเงินไมพอใชแทน ซึ่งเปนสิ่งที่สังคมไมตําหนิเทากับเรื่อง
หนี้สินจากการพนัน ดังนี้
(เดลินิวส 5/7/45) ปมฆาตัวตายพิสดาร! เมียพลิกลิ้นไมใชหนี้พนัน
ภรรยา (สวนกรณีหนังสือพิมพระบุวา สามีเสียชีวิตเพราะเปนหนี้พนันประมาณ
10 ลานบาท วานาเชื่อจะไมจริง แตสาเหตุอาจมาจากความเครียดที่สามีถูกบริษัทแมลดเงินเดือน
จากเดือนละ 4 แสนบาท เหลือเพียง 2 แสนบาท ประกอบกับกิจการไมคอยดีระยะหลังไดเริ่ม
เครียด เพราะตองสงเสียใหลูกสาวเรียนอยูประเทศอังกฤษ และยังสงใหภรรยาที่ฮองกง ซึ่งเปน
มารดาของลูกสาวที่อังกฤษ สวนตนเองนาย…จะใหจายเดือน 30,000-40,000 บาท และตองดูแล
ลูกชายวัย 5 เดือนที่เกิดกับตนดวย)
นอกจากนั้น ยังมีอีกเหตุการณที่นาสนใจซึ่งผูวิจัยจะหยิบยกขึ้นมากลาวถึงเพราะ
เปนความขัดแยงในสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมที่หนังสือพิมพไปสัมภาษณบุคคลที่มี
ตําแหนงความรับผิดชอบสอดคลองกับหนาที่การงานของผูทําอัตวินิบาตกรรมถึงเหตุการณที่เกิด
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ขึ้น กลาวคือ เปนเหตุการณที่ภรรยาของผูทําอัตวินิบาตกรรมออกมากลาววาสามีของตนเกิด
ความเครียดในหนาที่การงาน ดังนี้ “หมูบานละลาน” สลดปธ.กองทุนฆาตัว (ขาวสด 15/7/44) โดย
ภรรยาระบุวา “ผูตายเกิดความเครียด เนื่องจากเปนประธานคณะกรรมการเงินกองทุนหมูบานละ
1 ลานบาท ซึ่งกอนหนานี้ไดมีการประชุมเตรียมโครงการเพื่อจัดแบงใหกับสมาชิกหมูบานและได
กําหนดใหประชาชนในหมูบานจํานวนหนึ่ง รับเงินกองทุนดังกลาวเปนชุดแรกเร็วๆนี้ เพราะเปนหมู
บานเขมแข็งแตก็ไดมีชาวบานบางสวนไมเขาใจในระบบการจัดแบง และไดตอวาประธานกองทุน
จนเกิดความขัดแยงกันอยางรุนแรง นาย…เกิดความเครียดและบนนอยใจอยูเปนประจําเพราะถือ
วาทําดีที่สุดแลว แตยังถูกชาวบานนินทา” ซึ่งมีผูประสานงานสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนออกมา
กลาวขัดแยงวา “ไมคิดวาการจัดสรรเงินกองทุนจะเปนสาเหตุใหนาย…ผูกคอตาย เนื่องจากเปน
คนดี มีชาวบานนับหนาถือตาจนไดรับการคัดเลือกใหเปนประธานคณะกรรมการกองทุนหมูบาน”
และยังเปนตัวแทนจากภาครัฐกลาวใหรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายกองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท
ของรัฐบาลเพื่อสรางความเขาใจถึงแนวทางดังกลาวดวย
ผูวิจัยยังพบอีกวา สาเหตุเรื่องการเงิน การงานที่เกิดขึ้นกับผูทําอัตวินิบาตกรรมที่
มีสถานะเปนนักศึกษานั้น หนังสือพิมพมีมุมมองที่แตกตางกันในการนําเสนอสาเหตุของการทําอัต
วินิบาตกรรม กลาวคือ ในวันแรกไทยรัฐนําเสนอสาเหตุเรื่องชีวิตการงาน คือ “นักศึกษา” ธรรม
ศาสตรแขวนคอโตงเตง! ในหอพัก…สลดใจหนุมนักศึกษาจดหมายถึงพอแมพี่นอง บอกสาเหตุเกิด
จากไมประสบผลสําเร็จในชีวิต (ไทยรัฐ 12/2/44) และในวันตอมาไทยรัฐนําเสนอความคืบหนาของ
เหตุการณในเชิงลึกตอไปวา “แฉ “สหกรณมธ.” โกงสะบัด ปมแขวนคอนศ….อุปโลกนใหเปน ผจก.
ยัดขอหายักยอกเงิน จนสุดทนแรงกดดัน ตองจบชีวิตนาอนาถ” (ไทยรัฐ 13/2/44) ซึ่งเปนสาเหตุ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูตายที่มีตอหนาที่การเปนผูจัดการรานสหกรณของมหาวิทยาลัยใน
ฐานะที่เปนผูถูกกระทําจากสหกรณของมหาวิทยาลัย เพราะจะเห็นไดวาไทยรัฐเลือกพาดหัวขาวที่
ใหน้ําหนักกับความกดดันของนักศึกษาผูทําอัตวินิบาตกรรมจากการโกงกันในสหกรณ ซึ่งแสดงให
เห็นถึงการพยายามเปดโปงหาสาเหตุที่แทจริง อยางไรก็ตาม ในเนื้อหาขาวมีคําชี้แจงของคณบดี
และรองคณบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รวมทั้งลงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ทาง
มหาวิทยาลัยกลาวถึงความผิดของนักศึกษาผูทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งถือวาเปนความขัดแยงที่ฝาย
มหาวิทยาลัยกลาววา ผูตายเปนผูที่ทําความผิดเกี่ยวกับการยักยอกเงินมากกวาการที่เกิดการโกง
กันในสหกรณ ดังนี้
คณบดี (นักศึกษาเขาทํางานเปนเจาหนาที่ของสหกรณ ไดนําเงินของสหกรณไป
หมุนใชภายนอกเปนจํานวนกวา 100,000 บาท จนเมื่อสหกรณตรวจพบและเรียกเงินคืน ก็ขอผอน
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ผันแตภายหลังหลบหนาไมเขาทํางานนานกวาเดือน ทางสหกรณจึงเขาแจงความกับทางสถานี
ตํารวจ...และจากการสอบถามกับเพื่อนสนิทไดความเบื้องตนวา นาย…ไดนําเงินสหกรณไปใชเพื่อ
ลงทุนกิจการสวนตัว แตประสบกับปญหาขาดทุน จึงไมมีเงินมาคืนสหกรณ) (ไทยรัฐ 13/2/44)
ในขณะที่เดลินิวสไดนําเสนอเหตุการณเดียวกันนี้ดวยสาเหตุเรื่องความรัก ความ
สัมพันธ และ การเรียน โดยนําเสนอเพียง 1 วัน ไมมีการสืบคนหาสาเหตุในเชิงลึกดังเชนไทยรัฐ คือ
(เดลินิวส 12/2/44) นักศึกษา มธ. หนีชีวิตแขวนคอตายลาโลก
ผูฆาตัวตาย (พบจดหมายของผูตายเขียนใจความระบายความในใจถึงพอ แม พี่
อาจารย และแฟนสาว ที่การเรียนของผูตายตกต่ํา ไมทําไดดีตามที่สัญญาไว นอกจากนี้ยังระบุ
ดวยวา แฟนสาวไมคอยใหความสนใจผูตาย แตหากเกิดชาติหนาขอใหพบกันใหม และขอใหเกิด
มาเปนลูกของพอแมอีก)
ดวยมุมมองที่ตางกันของไทยรัฐและเดลินิวสขางตน ผูวิจัยวิเคราะหไดวา เมื่อผู
ทําอัตวินิบาตกรรมถูกระบุวาเปนนักเรียน นักศึกษา สามารถสังเกตเห็นไดวาหนังสือพิมพพยายาม
ที่จะสืบคนหาสาเหตุอื่นๆ นอกจากเรื่องความรัก ความสัมพันธ และ การเรียนที่มักจะถูกระบุวา
เปนสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมของนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะตองการแสดงให
เห็นวานักเรียน นักศึกษา เปนกําลังสําคัญของประเทศตอไปในอนาคตที่นาจะชวยกันปองกันไมให
เกิดความสูญเสียโดยพยายามคนหาสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรรมที่แทจริงอยางที่ไทยรัฐนํา
เสนอ

3. สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องสุขภาพ
สาเหตุเรื่องสุขภาพถูกนําเสนอรวมขาว 53 ชิ้น มีทั้งหมด 42 เหตุการณ แบงเปน
ประเด็นใหญๆ ไดดังนี้
- ความเจ็บปวยทางกาย โดยเนื้อหาขาวจะแสดงถึงวา ผูทําอัตวินิบาตกรรมมี
ความเจ็บปวยทางกายอันเปนความเครียดเกี่ยวกับโรคประจําตัวที่เปนมาอยางเรื้อรัง หรือเปนโรค
ที่รักษาไมหาย มีจํานวนขาวอยู 20 ชิ้น 14 เหตุการณ
- ความเจ็บปวยทางจิต โดยเนื้อหาขาวจะแสดงถึงวา ผูทําอัตวินิบาตกรรมเปน
โรคซึมเศรา โรคจิตเภทที่หลงผิดไปเองวามีคนปองราย มีอาการทางประสาทหลอน มีความผิดปกติ
ของพฤติกรรมโดยเกิดความคลุมคลั่งทําสิ่งที่คนทั่วไปไมทํากัน เชน ถอดเสื้อผาโดดตึก และโรค
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เครียดโดยผูวิจัยพิจารณาสาเหตุเรื่องความเจ็บปวยทางจิตดวยกรอบความรูที่นําเสนอในบทที่ 2
ในหัวขอ การปวยดวยโรคทางจิตเวช มีจํานวนขาวอยู 25 ชิ้น 21 เหตุการณ
- ผลกระทบจากฤทธิ์ของสารเสพติดที่สงผลตอสุขภาพ เชน ยาบา ยากลอม
ประสาท ยานอนหลับ โดยสงผลใหเกิดความคลุมคลั่ง ประสาทหลอน ความเครียด มีจํานวนขาว
อยู 8 ชิ้น 7 เหตุการณ
- ตัวอยางของเรื่องความเจ็บปวยทางกาย
(ไทยรัฐ 9/9/44) เถาแกเนี้ยเครียดจัด ดิ่งตึกชั้น 7 หนีมะเร็ง
ลูกสาว (นาง…เปนโรคประจําตัวเปนมะเร็งเตานม ตองเขาออกโรงพยาบาลเปน
ประจํา ทําใหกลัดกลุมใจอยางมาก เคยบนอยูบอยๆ วาอยากตาย ไมอยากอยูเปนภาระใคร)
ตํารวจ (สันนิษฐานวาเปนการกระโดดตึกฆาตัวตายเอง เพื่อใหพนทุกขทรมาน
จากการปวยเปนมะเร็งเตานมอยางเรื้อรัง รักษาไมหายขาด)
(เดลินิวส18/6/45) เสี่ยเจาของรานเสื้อระเบิดสมองดับ…“ทรมาน” โรคราย! ตาย
ดีกวา
ลูกจาง (นาย…มีอาการไมคอยสบาย จึงไปตรวจรางกายที่โรงพยาบาลศิริราช
ปรากฏวาแพทยตรวจพบวาเปนมะเร็งที่ปอด ทําใหนาย…กลัดกลุม และทําใจไมได ถึงขนาดปด
รานเลิกกิจการ แตก็ยังจางตนใหอยูเปนเพื่อน ระหวางนี้นาย…มีอาการทรุดลงเรื่อยๆ เจ็บปวดใน
รางกายและเดินเหินลําบาก...เอาแตรองไห พรอมกับเลาใหตนฟงถึงความทรมานเจ็บปวดจากโรค
รายทุกวัน จากนั้นไมนานก็ไดยินเสียงปนดังขึ้น 1 นัด ตนจึงรีบขึ้นไปดู ก็พบวานาย…ปลิดชีพตัว
เองเพื่อหนีโรครายไปแลว)
- ตัวอยางของเรื่องความเจ็บปวยทางจิต
(เดลินิวส 30/4/45) คลั่งโดดตึกแคขาหัก
ผูเห็นเหตุการณ (นาย…เกิดคลุมคลั่งโวยวายแลวถอดเสื้อผากอนกระโดดจาก
หลังคาบานตัวเอง แตโชคดีไมเสียชีวิต)
(เดลินิวส 9/8/45) ดร.หนุมเครียดจัดโดดน้ําตาย…ซึมเศรา “กําเริบ” หมดทาง
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พี่ชาย (เชื่อวานองชายไดจมน้ําเสียชีวิตอยูกนสระน้ําอยางแนนอน เนื่องจากกอน
หนานี้นองชายเคยบนเปรยๆ บอยๆ วาอยากฆาตัวตาย เนื่องจากเปนโรคเครียด ซึมเศราอยางรุน
แรง ตองคอยกินยารักษาอยูตลอดเวลา)
บิดา (ขณะเรียนปสุดทายบุตรชายมีอาการของโรคซึมเศรา และโรคเครียด จึงมา
รักษาตัวที่เมืองไทยกระทั่งอาการดีขึ้นจึงกลับไปเรียนตอจนสําเร็จการศึกษา)
(เดลินิวส 28/9/45) หมอเครียดโดดตึกดับสยอง…จบมช.แตโรครุมจนลาออก
พี่ชาย (สุดทายไดลาออกเพราะปวยเปนโรคเครียด…ตามปกติมีนิสัยชอบโดด
เดี่ยว เงียบขรึมเก็บตัวเงียบอยูคนเดียว ไมคอยสุงสิงกับใคร และไมมีครอบครัว จนกระทั่งเมื่อ 2-3
เดือนที่ผานมานองชายเครียดจัดและมีอาการทางประสาท จึงไดแนะนําใหไปพบแพทยที่รพ.ศิริ
ราช ซึ่งหมอก็ใหยาระงับประสาทมากิน)
ตํารวจ (ดวยความเครียดและอยูคนเดียวจึงตัดสินใจกระโดดลงจากลานจอดรถ)
หนังสือพิมพมีการสัมภาษณจิตแพทย นักจิตวิทยา อันเปนแหลงขาวที่สอดคลอง
กับสาเหตุเรื่องความเจ็บปวยทางจิต แตดวยมุมมองหรือขอจํากัดตางๆ ของหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับ
ทําใหไดพาดหัวขาวเหตุการณเดียวกันดวยสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมที่ตางกัน
รวมทั้ง
แหลงขาวที่เปนจิตแพทย นักจิตวิทยานั้น ไมไดถูกหนังสือพิมพอางอิงเชนเดียวกันทั้ง 3 ฉบับ กลาว
คือ มีเหตุการณนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทยกระโดดตึกฆาตัวตาย เดลินิวสมีการไป
สัมภาษณจิตแพทยเกี่ยวกับเหตุการณดังกลาว ซึ่งจิตแพทยระบุวาเปนโรคซึมเศรา เดลินิวสจึงพาด
หัวขาวแตกตางจากไทยรัฐและขาวสด คือ นศ.สาวหอการคา ดิ่งพสุธาดับ ใจ “พอ-แม” สลาย…
เรียนดีมีสิทธิไดเกียรตินิยม “แพทย” ระบุฆาตัวตายเพิ่มขึ้น (เดลินิวส 15/9/45) ในขณะที่ไทยรัฐ
และขาวสดพาดหัวขาวแสดงใหเห็นถึงปญหาเรื่องการเรียน คือ นศ.สาวหอการคาเครียดอจ.โดด
ตึกเรียนดับ…อยูป 3 เรียนเกง ขอเลื่อนวิชากม. อาจารยไมยอม วิ่งขึ้นไปบนชั้น4 พุงหลาวจบชีวิต
ตอหนาพอ-แม (ไทยรัฐ 15/9/45) นศ.สาวม.หอการคา ดิ่งตึกดับ เครียดวิชา “กม.ภาษี” (ขาวสด
15/9/45) อยางไรก็ตาม ไทยรัฐก็มีการสัมภาษณนักจิตวิทยาชื่อดังเชนกันถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น
โดยผูวิจัยจะขอกลาวถึงเหตุการณนี้ในสาเหตุเรื่องการเรียนตอไป
นอกจากเหตุการณนักศึกษาหอการคาไทยทําอัตวินิบาตกรรมขางตนแลว ผูวิจัย
ยังพบวามีอีกเหตุการณหนึ่งที่หนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับลงขาวเหตุการณเดียวกัน โดยอางคําพูดของ
ภรรยาของผูทําอัตวินิบาตกรรมไมเหมือนกัน และมีเดลินิวสเพียงฉบับเดียวที่สัมภาษณจิตแพทย
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ถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองจัดสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมของเหตุการณดัง
กลาวแตกตางกันดวย กลาวคือ ขาวของเดลินิวสถูกจัดอยูในสาเหตุเรื่องความเจ็บปวยทางจิต ดังนี้
(เดลินิวส 19/7/44) หงสแดงฟตเต็มที่ ระเบิดศึก ดวลแขงทีมชาติไทย…โอเวนฟาวเลอรนําทัพ ชอง 3 ถายทอดสดวันนี้
ภรรยา (สามีเกิดอาการเครียดจนตองเขารักษาที่รพ.ศรีธัญญา จนดีขึ้น นอกจาก
นี้สามียังเปนคนชอบทีมฟุตบอลลิเวอรพูล เปนอยางมากถึงกับสั่งใหเพื่อนซื้อบัตรเขาชมวันแขงขัน
กับไทย กอนเกิดเหตุสามีไดโทรฯ ไปหาเพื่อน แตบัตรหมดเลยทําใหเกิดอาการเครียดขึ้นมาอีกแลว
ก็หายหนาไปจนกระทั่งคิดสั้นกระโดดตึกฆาตัวตาย คาดวาคงเครียดเรื่องดังกลาว)
จิตแพทย (เรื่องดังกลาวอาจเกิดจากสิ่งที่กระตุนทางจิตใจทําใหตัดสินใจที่จะฆา
ตัวตายได โดยอาจจะเปนเรื่องการเสียศักดิ์ศรีที่อาจจะไปสัญญากับเพื่อนไว หรืออาจเปนโรคซึม
เศรา รวมทั้งอาจเกิดอาการคลั่งไคลอยางบาคลั่ง)
ในขณะที่ไทยรัฐนําเสนอเหตุการณนี้โดยอางอิงคําพูดของภรรยาของผูทําอัต
วินิบาตกรรมวา “นาจะมาจากเรื่องที่เขากับเพื่อนที่ทํางานใหมไมได รวมกับเงินทองที่เก็บรวบรวม
ไวเริ่มรอยหรอไมพอจับจาย...โดยกอนตายนาย…ซึ่งเปนแฟนฟุตบอลทีมลีเวอรพูลอยางเขากระดูก
ดํา ไดฝากเพื่อนใหซื้อตั๋วราคา 1,200 บาท เพื่อไปดูบอลทีมลิเวอรพูลเตะกับทีมชาติไทยในวันที่ 19
ก.ค.บนใหฟงวา ถาเพื่อนหาซื้อตั๋วไดแลวอาจจะไมมีเงินจาย ตองอดดูฟุตบอลทีมโปรด ตรงนี้อาจ
จะเปนอีกประเด็นที่ทําใหแฟนคิดสั้นก็ได” (ไทยรัฐ 19/7/44) ดังนั้น จึงถูกจัดใหอยูในสาเหตุเรื่อง
ความรัก ความสัมพันธ และ การเงิน การงาน
สวนขาวสดนําเสนอเหตุการณนี้ดวยสาเหตุเรื่องสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวย
ทางจิต และ การเงิน การงาน โดยอางอิงคําพูดของภรรยาของผูทําอัตวินิบาตกรรมวา “ผูตายเคย
เขารับการรักษาอาการทางประสาทที่ร.พ.ศรีธัญญา อีกทั้งเปนโรคเครียด อยากดูการแขงขันของ
ทีมลิเวอรพูลที่เดินทางมาเมืองไทย แตไมทราบวาจะไดดูหรือไม ประกอบกับเงินที่ไดจากบริษัทเดิม
เริ่มหมดลงทุกที ทําใหผูตายเกิดอาการเครียด อาจเปนสาเหตุที่ทําใหผูตายคิดสั้น” (ขาวสด
18/7/44)
- ตัวอยางของผลกระทบจากฤทธิ์ของสารเสพติดที่สงผลตอสุขภาพ
(ไทยรัฐ 14/2/44) พอทมิฬคลั่งยา เชือดลูก! 5 ขวบเยินคามือ…ปลุกลูกๆ ขึ้นมา
ฆา! ลูกสาวคนโต 9 ขวบ รอดพนมือมัจจุราช ตัวเองตอคิวสุดทาย ผูกคอหมดฤทธิ์บา
พี่ภรรยา (ปกตินาย…ติดยาบาอยางถอนตัวไมขึ้น เมื่อเวลาคลุมคลั่งจะทะเลาะ
กับลูกเมียจนเปนที่รูกันทั้งหมูบาน ไมไดทํางานอะไรเปนหลักแหลง นาย…คงจะเกิดเสี้ยนยาจน
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คลั่ง จับลูกที่กําลังนอนหลับออกมาเชือดคอฆาทีละคนจนแนนิ่งไป แลวนาย…คงจะรูสึกตัวภาย
หลังจึงผูกคอตายหนีความผิดตามกฎหมาย)
(ไทยรัฐ 5/10/45) ลูกทอง 6 เดือน! พอสับคอ ซดพิษฆาตัวตาม…หวดฉับแรกลม
ตึง ซ้ํากบาลกับที่หนา เหตุเสพยาบางอม หลอน-ถูกตามฆา
ผูเห็นเหตุการณ (ขณะนาง…เหยื่อชะตาขาดกําลังทําความสะอาดบาน ไดเกิด
เหตุไมคาดฝนขึ้นเมื่อนาย…ผูเปนพอ เกิดคลุมคลั่งขึ้นมากะทันหันเห็นลูกสาวเปนศัตรูตามมาเอา
ชีวิต โดดควาขวานอันคมกริบที่เหน็บอยูฝาบานปรี่เขาจามคอเต็มขอ คมขวานสับกลางลําคอราง
ทรุดฮวบลง ไมหนําใจพอทาสยานรกเงื้อขวานมรณะสับกลางศีรษะและใบหนาซ้ําอีกจนเหยื่อตาย
คาที่ หลังกอเหตุฆาสยองนาย…วิ่งไปหองครัวปดประตูขังตัวเอง ชาวบานพยายามตะโกนใหออก
มา แตไมเปนผล ภายหลังเห็นเงียบเสียงไปจึงเปดประตูหองครัวเขาไปดู พบนาย…กินยาฆาหญา
นอนน้ําลายฟูมปาก)
ตํารวจ (นาย…ตกเปนทาสยาบาและเลิกเสพมาไดประมาณ 1 ป แตระยะหลังมี
อาการทางประสาทเนื่องจากฤทธิ์ยานรก อาการคุมดีคุมราย และมักจะคลุมคลั่งระแวงมีคนตาม
ฆาบอยครั้ง)

ประเด็นเรื่องเพศ สถานะ และความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม
ตารางที่ 5 จําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามเพศดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมของสาเหตุเรื่อง
สุขภาพ
จํานวนขาว (ชิ้น)
เพศของผูทําอัตวินิบาต
เพศของผูทําราย/ฆาผูอื่น
สาเหตุของ
กรรม
แลวทําอัตวินิบาตกรรม
การทําอัต
ชาย เพศ รวม
ชาย เพศ รวม
วินิบาตกรรม ชาย หญิง +
ที่
ชาย หญิง +
ที่
หญิง สาม
หญิง สาม
42 4
11
สุขภาพ
30 11
1
5
2
จากตารางที่ 5 พบวาผูชายทําอัตวินิบาตกรรมมากกวาผูหญิงในสาเหตุเรื่องสุข
ภาพในกรณีที่ไมไดทําราย / ฆาผูอื่นดวย ในขณะที่กรณีทําราย / ฆาผูอื่นมีปริมาณใกลเคียงกัน
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ระหวางผูชายและผูหญิง และพบวามีเพศที่สามทําอัตวินิบาตกรรม 1 ขาว โดยทายขาวจะมีการ
เชื่อมโยงผูทําอัตวินิบาตกรรมเขากับเรื่องความรัก ความสัมพันธ ดังนี้
(ขาวสด 4/5/44) สาวทิฟฟานีโชวฆาตัวพิสดาร…ซดยาพิษเชือดคอซ้ําหนีโรคราย
เพื่อน (ตอมาระยะหลังผูตายเริ่มปวยคือ จะมีอาการผิดปกติมีผมรวง จึงไปพบ
แพทยที่โรงพยาบาล…ซึ่งผลการตรวจพบวาผูตายติดเชื้อโรคราย ผูตายจึงไดหยุดงานได 2-3 เดือน
…ผูตายบนวากลุมใจที่ผมที่ศีรษะเริ่มรวงมากยิ่งขึ้น)
ตํารวจ (สาเหตุอาจจะเกิดจากเพราะความเครียดที่ปวยเปนโรคราย)
ผูสื่อขาวรายงานวา สําหรับนาย…นั้นเปนสาวประเภทสองที่ไดแปลงเพศเปนผู
หญิงแลวและยังทําศัลยกรรมตบแตงใบหนา จนมีหนาตาที่สวยงามคลายผูหญิงจึงไดขึ้นแสดงเปน
ตัวเอกของคณะทิฟฟานี่โชว นอกจากนี้นาย…ยังมีแฟนหนุมหลายคนมาติดพัน ลวนแตหนาตาดี
ทุกคน ชายหนุมสวนใหญจะทํางานอยูบารเกย แตเมื่อพบวานาย…เริ่มปวยเปนโรคราย จึงตีตัว
ออกหางไปหมดปลอยใหนาย…เผชิญชะตากรรมตามลําพัง จนกระทั่งเครียดตองฆาตัวตายเพื่อ
หนีโรครายไปในที่สุด
สําหรับสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรม พบวามีความแตกตางระหวางประเด็น
เรื่องความเจ็บปวยทางกาย ความเจ็บปวยทางจิต กับผลกระทบจากฤทธิ์ของสารเสพติดที่สงผลตอ
สุขภาพ กลาวคือ ประเด็นเรื่องความเจ็บปวยทางกาย ความเจ็บปวยทางจิตผูทําอัตวินิบาตกรรม
ถูกระบุอาชีพอยางหลากหลาย เชน หนุมใหญชางซอมนาฬิกา อดีตพลทหาร ด็อกเตอรหนุม หมอ
สาวราชภัฏ นศ.สาวหอการคาฯ บก.ขาวกีฬา เสี่ยวิศวะ หญิงเจาของโรงงานทําน้ําแข็ง สาวทิฟฟา
นีโชว สาวโรงงาน คนงานบอทราย อดีตสาวพนักงานเช็กกระเปา อยางไรก็ตาม จากการศึกษาใน
ประเด็นเรื่องความเจ็บปวยทางจิต พบวา หนังสือพิมพใชภาษา เชน คําวา “เพี้ยน” “สติแตก” “สติ
เฟอง” บรรยายผูทําอัตวินิบาตกรรมที่มีอาชีพทั่วๆ ไป ยกเวนผูทําอัตวินิบาตกรรมเปนผูที่มีสถานะ
ทางสังคมสูง เชน หมอ นักศึกษา นักวิจัย จะถูกนําเสนอใหเห็นภาพของความเจ็บปวยมากกวา
ความบา
ในขณะที่ประเด็นผลกระทบจากฤทธิ์ของสารเสพติดที่สงผลตอสุขภาพ พบวาผู
ทําอัตวินิบาตกรรมไมไดถูกเรียกโดยการระบุอาชีพแตเรียกตามสถานภาพทางเพศและครอบครัว
ซึ่งขยายดวยอาการจากฤทธิ์ของสารเสพติดหรือพฤติกรรมการเสพติด เชน หนุมขี้ยา พอทมิฬคลั่ง
ยา พอทาสยาบา ผัวโหด ไอคลั่ง พอทาสยานรก ซึ่งผูวิจัยสังเกตวามีการตัดสินผูทําอัตวินิบาต
กรรมสําหรับกรณีที่ผูเสพสารเสพติดไปทําราย/ฆาผูอื่นดวยวาเปนคนเลว เชน ใชคําเรียกวา “พอ
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ทมิฬ”
ทั้งนี้เปนการแสดงใหเห็นถึงภาพความนากลัวของสารเสพติดที่อาจทําใหคนธรรมดาๆ
กลายเปนคนชั่วได อันสะทอนใหสังคมตองชวยกันตระหนักถึงอันตรายของสารเสพติดนั่นเอง
สวนความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรมนั้น พบวา ผูทําอัตวินิบาตกรรมไมได
เปนผูที่มีชื่อเสียงเอง แตเปนผูที่เกี่ยวของกับบุคคลที่เปนที่รูจักของสังคมคือ เปนสามี บิดา ซึ่งบาง
ขาวจะใหเนื้อที่กับประวัติของบุคคลที่เปนที่รูจักนั้นดวย เชน
สามีหัวหนาฝายผลิตรายการ ชอง 9 “ศันสนีย สมานวรวงศ” ยิงตัวตาย...สําหรับ
นางศันสนีย ภรรยานาย…ในอดีตเคยเปนผูประกาศขาว ดารา พิธีกรและนักพากยชื่อดัง ที่แฟนทีวี
รุนเมื่อประมาณ 20 ปที่แลว จะคุนชื่อในนามศันสนีย สมานวรวงศ สําหรับเด็กๆ คอ “การตูน 9”
จะคุนกับน้ําเสียง เพราะเปนผูใหเสียงพากย “โนบิตะ” ในการตูนยอดฮิตโดเรมอน นอกจากนี้ ยัง
เคยแสดงเปนนางเอกละครเรื่องบานทรายทองของชอง 9 อ.ส.ม.ท.ดวย...(ไทยรัฐ 20/10/45)

ประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม
ความมีเงื่อนงําสําหรับสาเหตุเรื่องสุขภาพถูกนําเสนอออกเปน 2 ประเด็นคือ การ
ที่ยังไมปกใจเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรม เชน พบวามีขาวที่มารดาของผู
ทําอัตวินิบาตกรรมยังคลางแคลงใจวาลูกสาวไมนาจะตัดสินใจกระโดดตึก และความขัดแยงใน
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งมีขาวอยู 1 ชิ้นที่สะทอนใหเห็นวาผูที่ถูกมองวามีความเจ็บ
ปวยทางจิตมักจะไมทราบวาตัวเองเปน โดยที่เหตุการณดังกลาวมีบิดาคนหนึ่งออกมากลาววาลูก
ชายตนซึ่งมีอาการทางประสาท ไดกระโดดลงมาจากชั้น 4 ของโรงพักแหงหนึ่ง ซึ่งหนังสือพิมพได
พาดหัวขาววา เพี้ยนดิ่งโรงพัก 4 ชั้นหนาแถวตร.ลพบุรี (ขาวสด 28/8/45) โดยผูที่กระโดดลงมานั้น
ไดกลาวหลังฟนตัววา “ตนทําอะไรไปก็ไมรูตัว รูแตวาคิดถึงแฟนและอยากจะเห็นหนาแฟนเทานั้น
สาเหตุที่เดินไปที่สถานีตํารวจครั้งนี้ก็ยังไมรูดวยวาเปนที่ทําการของสถานีตํารวจคิดวาเปนแฟลต
ของแฟนและการที่กระโดดมาคราวนี้ก็ไมรูสึกตัววาทําอะไรลงไป” นอกจากนั้น มีผูถูกกลาววาทํา
อัตวินิบาตกรรมออกมาปฏิเสธวาไมไดทําอัตวินิบาตกรรมแตเปนเพราะอุบัติเหตุ คือ
(ไทยรัฐ 17/3/45) นูดดังเพนเฮาสดิ่งคอนโดปริศนา
เพื่อน (นาจะเกิดอาการหลอนจากฤทธิ์ของยานอนหลับที่ชอบกินเปนประจํามาก
กวา เพราะกอนหนานี้ เมื่อ น.ส….กินยานอนหลับทีไร ก็มักจะมีอาการหวาดผวาขึ้นมาทันที)
ปฏิเสธการทําอัตวินิบาตกรรม
ผูฆาตัวตาย (ไมไดกระโดดตึกฆาตัวตาย แตเปนอุบัติเหตุพลัด
ตกลงมาจากระเบียงหอง โดยกอนเกิดเหตุไดนั่งดูทีวีแลวลุกออกไปดื่มน้ําบริเวณระเบียง มือเกิดไป

95

ปดเสื้อแจ็กเกตสีน้ําเงินขาวตัวโปรด เสื้อหลนจากราวที่แขวนลงไปดานลาง จึงเอื้อมมือควา ทําให
เสียหลักหัวคะมํา รางลอยละลิ่วจากระเบียง โชคดีอยูบางที่มือขวาควาราวเหล็กขอบระเบียงชั้น 3
ไวได แตเมื่อโหนเกาะอยูไดสักพักเกิดหมดแรง รางหลนกนไปกระแทกกับพื้น ไมเคยกินยานอน
หลับและไมเคยมีอาการหวาดกลัวอะไร เหตุที่เกิดขึ้นถึอเปนเรื่องสุดวิสัยและเปนบทเรียนที่ตอง
ระมัดระวังตัวตอไป)

4. การที่ยังไมระบุสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
การที่ยังไมระบุสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมหมายถึง การที่มีบุคคลใดบุคคล
หนึ่งกลาววาเหตุการณนั้นๆ เปนการทําอัตวินิบาตกรรม แตยังไมสามารถระบุสาเหตุของการทําอัต
วินิบาตกรรมนั้นๆ ได ซึ่งถูกนําเสนอขาวรวม 25 ชิ้น โดยมีทั้งหมด 23 เหตุการณ เชน
(เดลินิวส 29/7/44) สาวนิรนามโดด ตึกรพ.สมองกระจาย
รปภ. (กอนเกิดเหตุเห็นผูตายมาที่หองฉุกเฉินของรพ.กับหญิงสาวอีกคน แตไม
ทราบวามาเยี่ยมใครและไมไดสนใจ จนกระทั่งถึงเวลาเกิดเหตุขณะเดินตรวจอยูที่ลานจอดรถชั้นใต
ดินไดยินเหมือนเสียงของหนักตกลงมาจึงรีบวิ่งไปดูพบศพหญิงดังกลาวนอนจมกองเลือด)
ตํารวจ (หญิงนิรนามนาจะกระโดดลงมาจากอาคารชั้น 5 เนื่องจากชั้นบนขึ้นไป
ประตูจะปดหมด ไมสามารถขึ้นไปได สวนสาเหตุที่กระโดดลงมายังไมทราบ)
(เดลินิวส 22/11/44) ร.อ.ยิงตัวดับปริศนา…เสียชีวิตสยองคาเกงซีวิค
บิดา (เห็นรถบุตรชายจอดอยูขางบานตอนประมาณเที่ยงคืนกวา จึงเดินลงมาดู
เพราะคิดวาหลับในรถ แตเมื่อพยายามเขยารถหลายครั้งก็ไมตื่น เมื่อนําไฟฉายมาสองดูก็พบวาลูก
ชายมีบาดแผลที่หนาอก…ปกติผูตายเปนคนธรรมะชอบเขาวัด และชอบเลนกีฬา โดยเฉพาะ
โบวลิ่ง จึงไมทราบสาเหตุที่ลูกชายฆาตัวตายในครั้งนี้)
(ไทยรัฐ 17/12/45) แพทยหนุมเครียด ซดยาพิษ ดับขึ้นอืด มีคดีเคยตบคนไข
ยาม (สังเกตเห็นรถเกง…จอดอยูขางตูยามทางขึ้นคอนโดมิเนียม นาน 4 วันแลว
แตไมไดสนใจ กระทั่งเดินขึ้นไปตรวจความเรียบรอยผานหองที่เกิดเหตุ ซึ่งนพ….มาเชาอยูตั้งแต
เดือน มี.ค. ที่ผานมา ไดกลิ่นเหม็นเนาคลายศพโชยออกมา จึงแจงพนักงานประจําเคานเตอรนํา
กุญแจสํารองมาเปดดู ก็พบนพ….นอนตายขึ้นอืดกลางหองแลว)
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ตํารวจ (เบื้องตนเชื่อวานาจะกินยาฆาตัวตาย แตยังไมรูวาสาเหตุมาจากอะไร)

ประเด็นเรื่องเพศ สถานะ และความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม
ตารางที่ 6 จําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามเพศดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมของการที่ยังไม
ระบุสาเหตุ
จํานวนขาว (ชิ้น)
เพศของผูทําอัตวินิบาต
เพศของผูทําราย/ฆาผูอื่น
สาเหตุของ
กรรม
แลวทําอัตวินิบาตกรรม
การทําอัต
ชาย เพศ รวม
ชาย เพศ รวม
วินิบาตกรรม ชาย หญิง +
ชาย หญิง +
ที่
ที่
หญิง สาม
หญิง สาม
19 2
6
ยังไมระบุ
9
9
1
3
1
สาเหตุ
จากตารางที่ 6 พบวา การที่ยังไมระบุสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางผูชายกับผูหญิงมีปริมาณไมแตกตางกัน
สําหรับสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรม สวนใหญแลวผูหญิงยังคงไมถูกระบุโดย
ใชคําเรียกตามอาชีพการงาน หากแตเรียกตามสถานภาพทางเพศและครอบครัวโดยขยายดวยเชื้อ
ชาติ เชน แฟนสาว สาวนิรนาม สาวกอเหตุ แหมมอังกฤษ สาวเกาหลี เมียชาวมาเลยเชื้อสายจีน
เมียโหด แม สวนผูชายจะมีการระบุอาชีพลงไปเลย เชน ผอ.พัฒนาที่ดิน นายทหารทัพฟา นักรอง
ดัง แพทยหนุม เสี่ยคอมพิวเตอร ดาบปนโหด สวนความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรมนั้นพบ
วา มีกรณีที่เปนนักรองที่เปนที่รูจัก คือ “โจ วงพอส”

ประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม
การที่ยังไมระบุสาเหตุสอดคลองกับเนื้อหาที่มีความมีเงื่อนงํามากที่สุด เนื่องจาก
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเปนหนึ่งในความสําคัญของการรายงานขาวของหนังสือพิมพ
ตามหลักวิชาชีพที่ตองสืบคนหาที่มาของเหตุการณ โดยความมีเงื่อนงํานั้น ยังคงเปนการที่ยังไมปก
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ใจเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งเปนความมีเงื่อนงําที่สังเกตเห็นไดเดน
ชัดมากเพราะมุงประเด็นไปที่ความสงสัยระหวางการทําอัตวินิบาตกรรมกับการถูกฆาตกรรม
เนื่องจากวาหนังสือพิมพนําเสนอเนื้อหาตามลําดับเวลาของการเกิดเหตุการณ ดัง
นั้น การที่ยังไมระบุสาเหตุในวันแรกของการนําเสนอ จึงสามารถถูกระบุถึงสาเหตุตางๆ ตอมาได
ซึ่งผูวิจัยมองวาเปนความคืบหนาในการรายงานขาว และจากผลการวิจัย ไมพบวามีความขัดแยง
ในเรื่องสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมที่ถูกนําเสนอความคืบหนาตอมา
ประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการที่ยังไมระบุสาเหตุมีสิ่งที่โดดเดนจากผลการ
วิจัยคือ สามารถสังเกตเห็นไดถึง “ความรูทางอาชญวิทยา” เกี่ยวกับการพิสูจนหาสาเหตุการเสีย
ชีวิตวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรม หรือเปนการฆาตกรรมโดยมักใชแหลงขาวที่
มีความรู ความเชี่ยวชาญ เชน ตํารวจ แพทย ซึ่งผูวิจัยจะยกตัวอยางเรื่องการที่ยังไมปกใจเชื่อวา
เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรม โดยยกหัวขาววามาจากหนังสือพิมพใด แลวสรุปวา
มีใครที่กลาววาเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรมซึ่ง ณ ตรงนี้คือ การที่ยังไมระบุ
สาเหตุ แลวจะทําลูกศรแสดงใหเห็นวามีใครอีกบางที่ออกมากลาววายังไมปกใจเชื่อวาเหตุการณ
ดังกลาวเปนการทําอัตวินิบาตกรรม โดยจะตอดวยเรื่องสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมถาขาว
นั้นๆ มีการรายงานความคืบหนาตอมา ดังนี้
(เดลินิวส 17/7/44) นศ.ยิงตัวตายปริศนาในแฟลตทหาร
บิดา (สวนสาเหตุยังไมทราบ)
ยังไมปกใจเชื่อ
ตํารวจ (มีจุดสงสัยถึงบาดแผลรองรอยของวิถีกระสุน เนื่องจากเปน
ลักษณะตายและยิงที่ผิดธรรมชาติ กลาวคือ รองรอยกระสุนคลายกับกดลงมาจากที่สูงแลวต่ําลง
จึงตองนําศพสงรพ.รามาฯใหแพทยทําการผาพิสูจนศพอยางละเอียดอีกครั้งหนึ่งวาเปนการ
ฆาตกรรมหรือยิงตัวเอง)
(ขาวสด 16/7/44) สาวผูกคอดับปริศนาผัวเมาหลับ อางไมรู!…
สามี (จากนั้นก็ออกไปดื่มเหลาขางนอกแลวกลับมานอนที่หอง จนไดรับโทรศัพท
จากแมยายในเวลา 07.00 น. จากนั้นเจาหนาที่ตํารวจก็มาเคาะประตูหอง และทราบตอมาวานาง
…ผูกคอตายเสียแลว)
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ตํารวจ (คาดวาอาจเปนการฆาตัว สวนผาที่มัดไวดานหลังก็เปนการมัดไวหลวมๆ
ผูตายสามารถมัดเองได หรืออาจเปนเพราะวาผูตายอาจจะไมแนใจตัวเองวาจะฆาตัวตายดีหรือไม
ถาไมมัดมือทั้ง 2 ขาง เมื่อถึงเวลาอาจจะใชมือทั้ง 2 ขางชวยชีวิตตัวเอง)
ยังไมปกใจเชื่อ
นองสาว (ยังไมปกใจเชื่อวาพี่สาวจะผูกคอตาย เพราะมีเชือกมัดไพลหลัง
อยู พี่สาวไมนาจะผูกไดเอง และปกติคนผูกคอตายตาจะตองถลน และลิ้นจุกปากมากกวานี้ สงสัย
วาอาจจะถูกฆาเสียชีวิตกอนแลวนํามาแขวนคอ)
(ไทยรัฐ 22/10/44) แหมมอังกฤษ ผูกคอปริศนา!…เปนแฟนนองชาย
รองผอ.ร.พ.ดัง!
แฟนหนุม (ตนตื่นนอนมาตอนเชาไมพบผูตาย จึงไดออกตามหาจนพบน.ส….ผูก
คอตายอยางอนาถแลว)
ตํารวจ (การตายของน.ส.…อาจมีเงื่อนงํา)
แพทย (จากการตรวจสอบรองรอยศพอยางละเอียดอีกครั้ง พบวาบริเวณ
ยังไมปกใจเชื่อ
ลําคอมีรองรอยคลายถูกรัดคอ เปนไปไดวาผูตายอาจถูกฆาตกรรมมากอน)
(ขาวสด 9/11/44) ใชเข็มเจาะ พยาบาลดับปริศนา
แฟนหนุม (น.ส….ฆาตัวตายดวยการใชเข็มเจาะเลือดใหไหลออกจากตัว โดยนั่ง
คว่ําหนาหลังพิงกับผนังหอง)
ยังไมปกใจเชื่อ
ตํารวจ (ยังไมเชื่อวาน.ส….จะฆาตัวตายเอง เพราะประมวลจากที่เกิด
เหตุพบวาผูตายนั่งไมตรงตามที่พยานกลาวอาง ปกติคนตายจะตองนอนตาย…นอกจากนี้ เพื่อนผู
ตายยังใหการวาน.ส….เปนคนหนาตาดี อยูกินกับแฟนหนุมมาประมาณ 5 ป ตอมาระยะหลังแฟน
หนุมไปมีความสัมพันธกับพยาบาลอนามัยคนหนึ่งไมคอยกลับมา เมื่อกลับมามักจะมีเรื่องทะเลาะ
กันเปนประจํา)
(ขาวสด 10/11/44) ผอ.รพ.ยันพยาบาลฆาตัวเองเคยทํา 4 หน
ความคืบหนา
แพทย (จากการชันสูตรศพ ซึ่งญาติติดใจสงสัยวาเพิ่งจะตาย เนื่องจาก
เนื้อหนังยังนิ่ม ความจริงผูตายเสียชีวิตมาแลวประมาณ 24 ชั่วโมง เพราะเสียเลือดจนตัวแข็งและ
เริ่มเนาเนื้อตัวจึงนิ่ม และยืนยันวาเปนการฆาตัวตาย เนื่องจากตนไดรับทราบปญหาของทั้ง 2 คนนี้
มาตลอด ผูตายเคยพยายามฆาตัวตายมาแลว 4 ครั้ง ดวยการกินยาตาย แตเพื่อนๆ ชวยเหลือทัน
และมีอยูครั้งหนึ่งที่ใชเข็มฉีดยาแทงเขาเสนโลหิตเพื่อใหเลือดไหลออกจากรางกายเหมือนเชนนี้ แต
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ครั้งนั้นนาย…แฟนหนุมชวยเหลือเอาไวไดทันเชนกัน สําหรับสาเหตุนั้นคงเปนเรื่องความเอือมระอา
กับพฤติกรรมของแฟนหนุม ที่เปนคนเจาชู)
(ขาวสด 9/5/45) สาวแบงกแขวนคอเปนศพตายปริศนา
สามี (เดิมเขามีปญหาชอบกินยากลอมประสาท คิดฆาตัวตายอะไรอยางนี้อยูแลว
หลายเรื่องตองไปถามเพื่อนสนิทเขา เปนอยางนี้มาหลายหน และครั้งนี้ก็ไมใชครั้งแรก จนตนวา
เปนเรื่องปกติธรรมดา และเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้เปนการฆาตัวตายไมใชฆาตกรรม)
ยังไมปกใจเชื่อ
บิดา (มันฆาลูกผม มันฆากอนแลวเอาเชือกมาพันทําเปนผูกคอ แลว
เขียนจดหมายทิ้งไว ลูกสาวไมเคยมีเรื่องกับใคร ไมเคยทําใหใครเดือดรอน ตองเปนมันแนๆ คนที่
ตองสงสัยเปนคนใกลชิดของน.ส….นั่นเอง)
(ขาวสด 10/5/45) สรุปฆาตัวสาวแบงกประชดผัว
ความคืบหนา
สามี (ระหวางที่คบกับตนผูตายเคยคิดสั้นมาแลวหลายครั้งเพื่อเรียกรอง
ความสนใจ ประกอบกับมีอาการเบลอๆ ตองกินยาอยูเปนประจํา ชวง 2-3 เดือนหลัง ตนก็
พยายามตีตัวออกหาง 3 วันตนก็จะมาหาครั้งหนึ่ง…ที่ตนพยายามออกหางก็เพราะวาทนสภาพไม
ไหว เพราะบางครั้งเขากินยานอนหลับมากจนหลับไปเลย เวลาตนกลับมาก็เขาบานไมได ตองงัด
บานเกล็ดเขามา)
ตํารวจ (น.ส….นาจะฆาตัวตายเองและสรางสถานการณเพื่อเรียกรอง
ความสนใจจากสามีที่พักหลังไมไดกลับมานอนดวย เคยพยายามฆาตัวตายมาแลวครั้งหนึ่งเพื่อ
เรียกรองความสนใจจากสามี)

5. สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความผิดทางกฎหมาย
สาเหตุเรื่องความผิดทางกฎหมายถูกนําเสนอขาวรวม 23 ชิ้น โดยมีทั้งหมด 17
เหตุการณ ความผิดดังกลาวไดแก ชิงทรัพย คาผูหญิง คายาเสพติด เรียกคาไถ ฆาผูอื่น ขมขืน ดัง
ตัวอยางตอไปนี้
(เดลินิวส 18/7/44) โจรจนมุมฆาตัวตาย ซาดวลตร. พลเมืองดีสังเวย 1 ศพ
ตํารวจ (พฤติกรรมคนราย กอเหตุกระชากกระเปาถือสุภาพสตรีจากรานอาหาร
หนารานทอง…แลววิ่งขึ้นรถจักรยานยนต…ซึ่งมีเพื่อนสตารทเครื่องรออยูหลบหนีไปตามถนน…
ระหวางนั้น ส.ต.อ….ตํารวจจราจรกลางประสบเหตุพยายามสกัดจับ โดยยิงปนขึ้นฟา 1 นัด แตคน
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รายไมหยุดรถ ยิงใส ส.ต.อ….แตไมถูก…หลังดวลปนกันสนั่น คนรายขับรถฝากระสุนส.ต.อ
….หลบหนีตอไปได กระทั่งถึงหนาพิพิธภัณฑราชทัณฑก็ถูกนาย…พลเมืองดี ซึ่งเปนเจาหนาที่
หนวยกูภัยร.พ....ขับรถจักรยานยนตเขาขวาง จึงถูกคนรายจึงยิงใส 2 นัด กระสุนเขาเหนือคิ้วซาย
ทะลุทายทอย พลเมืองดีชวยนําสงร.พ....กอนเสียชีวิตในเวลาตอมา สวนคนรายเสียหลักลมลงจึง
แยกยายกันหลบหนี โดยคนขับวิ่งหนีเขาไปในสวน...สวนผูตายวิ่งหนีเขาไปในอาคารโชวรูม…กอน
ยิงตัวตายหนีความผิดดังกลาว)
(เดลินิวส 18/7/44) ภารโรงพอเลาฆาตัวหนีผิด…เครียดจัดจางทนายไมมีใครวา
ความใหซดยาฆาแมลง 3 ขวด
ตํารวจ (นาย…คงกลุมใจและอับอายที่ทําใหวงศตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียง เรื่องที่
ตัวเองทําความผิดเอาไวจึงกินยาฆาตัวตาย สืบเนื่องจากนาย...นําเด็กสาว 5 คน ซึ่งในจํานวนนี้มี
เด็กนักเรียนรวมอยูดวย มาสงใหสายตํารวจที่หลอกวาตองการผูหญิงไปใชบริการ หลังจากนั้นถูก
เจาหนาที่จับกุมตัวมาสอบสวนใหการรับสารภาพวา เปนนายหนาหาผูหญิงมาไวบริการใหแกผู
ชายทั่วไป โดยไดคานายหนารายละ 500 บาทจนมาถูกตํารวจจับไดดังกลาว)
(ไทยรัฐ 14/1/45) อดีตตํารวจคายาจนมุมกลางเมืองจอหัวดับหนีอาญา
ตํารวจ (พลสํารองพิเศษ....ถูกไลออกจากราชการเพราะเปนพอคายาบารายใหญ
ยานคลองเตย จึงวางแผนติดตอลอซื้อยาบาจํานวน 2 หมื่นเม็ด ราคา 6 แสนบาท…ตํารวจที่วาง
กําลังรายลอมไดแสดงตัวจูโจมเขาจับกุมประกาศใหมอบตัว พลสํารองพิเศษ…ชักปนพยายามจะ
ตอสู เมื่อเห็นวาถูกปดลอมหนีไมรอด จึงตัดสินใจใชปนจอระเบิดขมับฆาตัวตายหนีคดี)
(ไทยรัฐ 5/5/45) ผูตองหาผูกคอดับในคุกอีก
ตํารวจ (นาย…ถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุม ในคดีชิงทรัพยและขมขืนฆาเจาทรัพย
นับสิบคดี โดยทุกครั้งที่ลงมือกอเหตุมักใชไขควงเปนอาวุธจนไดรับฉายา “โจรไขควง” หลังสอบ
สวนใหการรับสารภาพ จากนั้นไดนําไปทําแผนฯ และสงเขาเรือนจํากลาง…ชวงเย็นกอนเกิดเหตุได
มีญาติมาเยี่ยม และตอวานาย…กอคดีชั่วทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของวงศตระกูล พอญาติกลับไป
จนชวงกลางดึกนาย…ฉวยโอกาสขณะเพื่อนผูตองขังนอนหลับกันหมดใชผาขาวมาผูกคอตายดัง
กลาว เขาใจวาคงจะเกิดความเครียดถูกจับดําเนินคดีจึงตัดสินใจฆาตัวตายหนีคดี)
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ประเด็นเรื่องเพศ สถานะ และความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม
ตารางที่ 7 จําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามเพศของสาเหตุเรื่องความผิดทางกฎหมาย
จํานวนขาว (ชิ้น)
สาเหตุของการทําอัต
เพศของผูทําอัตวินิบาตกรรม
วินิบาตกรรม
ชาย
หญิง
ชาย + หญิง
เพศที่สาม
ความผิดทางกฎหมาย
19
4
-

รวม
23

มีขอสังเกตสําหรับสาเหตุเรื่องความผิดทางกฎหมายในกรณีลักษณะการทําอัต
วินิบาตกรรม กลาวคือ จะไมมีลักษณะการทําราย / ฆาผูอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรมเหมือนกับ
สาเหตุอื่นๆ เนื่องจากการทําความผิดทางกฎหมายนั้น ในเนื้อหาขาวไมไดมีการอธิบายหรือแสดง
สาเหตุวาทําไมตองกระทําความผิดนั้นๆ ในขณะที่กรณีอื่นๆ จะมีการอธิบายเหตุการณโดยกลาว
ถึงที่มาของการทําราย/ฆาผูอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งที่มาที่วานั้นก็คือ สาเหตุตางๆ ที่ผูวิจัยได
จําแนกนั่นเอง จุดสังเกตไดอีกประการหนึ่งของกรณีทําความผิดตามกฎหมายก็คือ ขาวนั้นจะเปน
ความตอเนื่องจากเหตุการณที่เคยนําเสนอมาแลวโดยกลาวถึงการกระทําความผิดหรือการตกเปน
ผูตองหาในคดีตางๆ แลวตอมามีการรายงานวาผูกระทําความผิดหรือผูตองหาคนนั้นพยายามหรือ
ทําอัตวินิบาตกรรม เชน
(ขาวสด 8/10/45) “สตท.โจร” จนมุม-ฆาตัว! หนีผิดจี้แฟนโปรกอลฟ
จากกรณีเกิดเหตุการณคนราย 2 คนจี้ตัวน.ส.…แฟนสาวของนาย…อดีตนัก
กอลฟทีมชาติไทย จากหนาลานจอดรถหางเทสโก โลตัส สาขาถนนประดิษฐมนูธรรม โดยใชผาผูก
ตาแลวพานั่งรถตระเวนไปกดเอทีเอ็มไดเงินไป 83,000 บาท รวมกับเงินสดในกระเปาอีก 5,000
บาท...ซึ่งหลังเกิดเหตุตํารวจเขาสืบสวนจนทราบวา 1 ใน 2 คนรายชื่อส.ต.ท…อดีตตํารวจสน.หัว
หมาก ซึ่งถูกไลออกจากราชการ เพราะหันไปเอาดีทางเปนอาชญากร ตามขาวที่เสนอไปแลวนั้น
(เดลินิวส 26/12/45) ไอหื่นฆาขมขืน “นองออม” ตายในหองขัง
จากกรณีด.ญ….หรือนองออม…ถูกนาย…อาชีพขี่จยย.รับจาง เพื่อนบานใกล
เคียงที่บิดานองออมวาจางใหไปสงโรงเรียน แตนาย…กลับพาไปขมขืนแลวฆาตายอยางโหดเหี้ยม
เหตุเกิดเมื่อวันที่…ที่ผานมาหลังโดนจับกุมนาย…ยอมรับสารภาพตลอดขอกลาวหาวา เมื่อถูกนํา
ไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ ถูกชาวบานรุมประชาทัณฑจนสะบักสะบอม
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จากตารางที่ 7 พบวาผูชายทําอัตวินิบาตกรรมดวยสาเหตุเรื่องความผิดทาง
กฎหมายในปริมาณมากกวาผูหญิงอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้เปนการตอกย้ําใหเห็นวาผูชายมักจะกลา
ทํารายตัวเองเมื่อตองประสบกับปญหาหนักๆ ในชีวิต
สําหรับสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรม พบวามีอาชีพเปนตํารวจปริมาณพอๆ กับ
ที่ไมไดระบุอาชีพ โดยใชคําเรียกผูทําอัตวินิบาตกรรมที่ตัดสินใหผูอานเห็นภาพวาทําความผิดนั้นๆ
เชน พลตํารวจนอกแถวแกงคายานรก / พลตํารวจประพฤติชั่ว / สตท.โจร / สตท.ชั่ว / อดีตตํารวจ
แตกแถว / คนราย / โจร / ผูตองหา / มือปน / ตีนแมว ซึ่งผูทําอัตวินิบาตกรรมที่มีสถานะเปนเจา
หนาที่ตํารวจจะถูกเพงเล็งมาก เนื่องจากเปนอาชีพที่มีหนาที่คอยจับกุมผูกระทําความผิดแทนที่จะ
เปนผูกระทําความผิดเสียเอง โดยทายขาวจะใหพื้นที่ในการระบุประวัติและการทําความผิดของผู
ทําอัตวินิบาตกรรม เชน
สําหรับร.ต.อ….อยูระหวางการสูคดีลักพาตัวเรียกคาไถ โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่…ผู
ที่ถูกลักพาตัวคือ…โดยผูบังคับบัญชาใหออกจากราชการไวกอน ซึ่งร.ต.อ….ก็ไดประกันตัวสูคดี
นอกจากนี้ยังมีคดีปลอมแปลงเอกสารของสน….และลาสุด สน….ออกหมายจับขอหามียาเสพติด
ไวในความครอบครอง (ขาวสด 21/9/45)
สําหรับผูตายเคยมีประวัติชิงทรัพยหนุมชิปปง…นอกจากนี้ ยังกอเหตุจี้ชิงทรัพย
ในพื้นที่ของสน….และคดีสุดทายจี้ชิงทรัพยแฟนสาวโปรกอลฟ…นอกจากนี้ ผูตายยังเคยกอเหตุยิง
นาย…เจาของโตะบอลในทองที่สน.ประเวศ…สําหรับประวัติผูตายเรียนจบจากตํารวจนครบาล รุน
ที่ 68 นิสัยชอบเลนการพนันฟุตบอล มีภรรยา 2 คน และมักจะชอบเที่ยวเตรยามค่ําคืน ทําใหมี
ปญหาเรื่องเงินๆ ทองๆ อันนํามาสูพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากตํารวจกลายเปนโจรเสียเอง (ขาวสด
8/10/45)
สวนเรื่องความมีชื่อเสียงพบวา มีการเชื่อมโยงบุคคลที่มีชื่อเสียงตางๆ เขากับผูทํา
อัตวินิบาตกรรม เชน สาวใชบานพล.ต.ต.อําพล งามจิตร ส.ว.ลําปาง จอหัวยิงตัวตายคาหองน้ํา
(เดลินิวส 20/2/45)

ประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม
ความมีเงื่อนงําสําหรับสาเหตุเรื่องความผิดทางกฎหมายถูกนําเสนอเพียงประเด็น
เดียวคือ ความขัดแยงในสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม โดยมีเพียง 1 เหตุการณ จํานวนขาว 2
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ชิ้น ซึ่งความขัดแยงดังกลาวหมายถึง การปฏิเสธถึงความผิดที่ถูกกลาวหา ซึ่งผูวิจัยจะยกตัวอยาง
โดยยกหัวขาววามาจากหนังสือพิมพใดแลวสรุปวามีใครที่กลาววาเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นเปนการ
ทําอัตวินิบาตกรรมดวยสาเหตุเรื่องความผิดทางกฎหมาย แลวจะทําลูกศรแสดงใหเห็นวามีใครอีก
บางที่ออกมาชี้แจงถึงความผิดทางกฎหมายที่ผูทําอัตวินิบาตกรรมถูกกลาวหา เชน
(เดลินิวส 21/9/45) ถูกบุกจับ “อดีตตร.” ระเบิดหัวหนีอาญา!
ตํารวจ (สืบทราบวา ผูตายซึ่งเปนผูตองหาตามหมายจับของสน...ในคดีจําหนาย
ยาเสพติด 3,000 เม็ด โดยกอนหนานี้ ร.ต.อ….เคยตกเปนผูตองหาคดีลักพาตัวเรียกคาไถ 5 ลาน
บาท…สาเหตุนามาจากผูเสียชีวิตมีคดีคางเกาอยูหลายคดี เกรงกลัววาหากความผิดที่กระทําถูก
เปดเผย จะทําใหอับอาย เพราะเคยเปนอดีตนายตํารวจมากอน)
ภรรยา (พบสามียืนถือปนพรอมเรียกตนเขามากอดและพูดวา พอรักแมมากนะ
ขัดแยง
แตพอถูกนายกลั่นแกลง ทั้งที่ไมมียาเสพติด พอสิ้นเสียงใชปนจอขมับซายตัวเองแลวลั่นไกทันที 1
นัด ตอหนาตอตาโดยที่ตนไมทันจะหามปราม)
พี่ชาย (กอนหนานี้มีนายตํารวจระดับรองผบก.คนหนึ่ง สั่งใหนองชายตนอุมผูตอง
หาคดียาเสพติด เมื่อเกิดมีเรื่องมีราว พ.ต.อ.คนดังกลาวกลับไมใหความชวยเหลือ อีกทั้งอีก 3 คนก็
ไมถูกดําเนินการใดๆ คงมีแตนองชายคนเดียวและตนเองก็ไปรองเรียนที่รัฐสภาและที่กระทรวงยุติ
ธรรมแลว เรื่องอยูระหวางการตรวจสอบ)

6. สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องการเรียน
สาเหตุเรื่องการเรียน ถูกนําเสนอรวมขาว 13 ชิ้น โดยมีทั้งหมด 8 เหตุการณ โดย
สาเหตุเรื่องการเรียนถูกนําเสนอในแงของความเครียดและความกลัวในการสอบตก การไดคะแนน
ต่ํา การถูกไลออก การเรียนตามเพื่อนไมทัน เชน
(ขาวสด 8/4/44) นศ.วิศวะเกษตร ดิ่ง 30 ชั้น เครียดถูกรีไทร…สยอง “เมืองทอง”
ทิ้งจม.ลาตาย เสเพล-สํานึกผิดที่ปดทางบาน
ผูฆาตัวตาย (ในจดหมายถึงพอแมมีเนื้อหาระบุวา เตตองขอโทษดวยที่โกหกมา
ตลอด 4 ปที่ผานมา เพราะไมอยากใหใครกลุมใจ ความจริงเตไมไดเรียนอยูมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรมานานแลว อาจมีชื่ออยูในคณะ แตการเรียนไมคืบหนาเพราะเกรดเฉลี่ยไมถึงมา
ตลอด เปนเพราะรักสนุก เที่ยวมาก ตอนแรกคิดวาจะแกปญหาเองได แตจริงๆ แลวแกไมไดเลย เต
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รอจดหมายฉบับนั้นมาหลายป (ปครึ่ง) และจดหมายฉบับนั้นก็มาถึงจนได รักทุกคนตองขอโทษ
ดวยที่ทําอยางนี้)
ตํารวจ (สาเหตุที่นาย…โดดตึกฆาตัวตายนาจะมาจากความเครียดที่ถูกรีไทรจาก
มหาวิทยาลัย แตก็ยังโกหกพอแมอยู และเมื่อไดรับจดหมายยืนยันถูก รีไทรจากทางมหาวิทยาลัย
จึงเกิดความเครียดหาทางออกไมได)
(ไทยรัฐ 31/7/44) ลูกสส.พิมพา โดดตึก 10 ชั้น…เครียดจัดสอบตกป 2 นิเทศฯ
ตํารวจ (ผูตายคงจะเครียดเรื่องการเรียนเลยทําอัตวินิบาตกรรมลาโลก)
มารดา (ลูกชายกําลังเครียดเรื่องการเรียนที่สอบไมผานจากป 2 ขึ้นป 3 ตน
พยายามใหกําลังใจมาตลอด โดยรับปากวาจะสงไปเรียนที่ตางประเทศแตยังไมทันดําเนินการ ลูก
ชายกลับมาคิดสั้นเสียกอน)
(เดลินิวส 26/9/44) เครียดปญหาเรียน นศ.สาวโดดตึก…จากชั้น 8 ธนาคาร
กรุงเทพ
มารดา (ลูกสาวเปนคนเรียนเกงจนมีความหวังจะไดเหรียญทองเกียรตินิยม แตก็
มีบางที่เกิดวิตกเพราะกลัวไดคะแนนต่ําจนตองพาไปพบจิตแพทย และแนะนําใหหยุดเรียนชั่วคราว
เลยยิ่งเครียดจนตนตองหยุดงานเพื่อดูแลลูกสาวอยางใกลชิด)
ลุง (คาดวาอาจเครียดเรื่องการเรียนเพราะกลัวคะแนนต่ําจนไมไดเหรียญทอง)

ประเด็นเรื่องเพศ สถานะ และความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม
ตารางที่ 8 จําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามเพศดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมของสาเหตุเรื่อง
การเรียน
จํานวนขาว (ชิ้น)
เพศของผูทําอัตวินิบาต
เพศของผูทําราย/ฆาผูอื่น
สาเหตุของ
กรรม
แลวทําอัตวินิบาตกรรม
การทําอัต
ชาย เพศ รวม
ชาย เพศ รวม
วินิบาตกรรม ชาย หญิง +
ชาย หญิง +
ที่
ที่
หญิง สาม
หญิง สาม
13 การเรียน
6
7
-
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จากตารางที่ 8 ไมพบประเด็นเรื่องเพศที่แตกตางกันระหวางผูชายกับผูหญิงใน
การทําอัตวินิบาตกรรมจากสาเหตุเรื่องการเรียน รวมทั้ง สาเหตุเรื่องการเรียนไมไดเปนตนเหตุใน
การทําราย/ฆาผูอื่นดวย
สําหรับสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรมพบวาเปนไปตามสาเหตุ นั่นคือ เปนนัก
เรียน นักศึกษา มีขาวเพียง 1 ชิ้นที่ระบุวาผูทําอัตวินิบาตกรรมมีอาชีพเปนทนายความ สวนเรื่อง
ความมีชื่อเสียงพบวา มีความเชื่อมโยงระหวางผูทําอัตวินิบาตกรรมกับบุคคลที่เปนที่รูจักของสังคม
คือ เปนลูกสส.สว. เปนหลานนายธนาคารชื่อดัง เชน ลูกชายคนเล็กของส.ว.-ส.ส.ชื่อดัง “ถวิลพิมพา จันทรประสงค” กระโดดตึก (ขาวสด 30/7/44)

ประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม
ความมีเงื่อนงําสําหรับสาเหตุเรื่องการเรียน ถูกนําเสนอออกเปน 2 ประเด็นคือ
การที่ยังไมปกใจเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรม และ ความขัดแยงในสาเหตุ
ของการทําอัตวินิบาตกรรม
- การที่ยังไมปกใจเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรม เปนที่นา
สังเกตวาการที่ยังไมปกใจเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรมซึ่งมีอยู 1 กรณีไป
สอดคลองกับสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรมที่แตกตางจากเหตุการณอื่นๆ นั่นคือ ผูทําอัตวินิบาต
กรรมมีอาชีพเปนทนายความซึ่งกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโทแตกําลังมีปญหาเรื่องการเรียน
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ดวยสถานะที่สื่อมวลชนอางถึงจึงนําไปสูขอสงสัยที่นอกเหนือไปจากสาเหตุ
เรื่องการเรียน ดังตอไปนี้
(เดลินิวส 30/7/45) ทนายกลุมออนภาษายิงตัวตาย
ภรรยา (ผูตายมีอาชีพเปนทนายความ...แตเมื่อคืนที่ผานมาเปนวันเสาร ผูตายได
ออกมานอนที่เกิดเหตุ เนื่องจากมีเพื่อนที่เรียนปริญญาโทดวยกันมาหาและนั่งทํารายงานจนดึก…
กอนหนานี้สามีบนวากลุมใจ มีปญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ)
ตํารวจ (ยังไมปกใจเชื่อวาผูตายจะยิงตัวเอง จึงไดรวบรวมเอกสารในการ
ยังไมปกใจเชื่อ
ทําบัญชีและเอกสารการรับมอบอํานาจใหผูตายวาความแทนไปสอบสวนวาสาเหตุการเสียชีวิตใน
ครั้งนี้เกิดจากเรื่องวาความหรือการทําบัญชีหรือไม)
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- ความขัดแยงในสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม ถึงแมวาหนังสือพิมพจะพาด
หัวขาวดวยปญหาเรื่องความเครียดในการเรียน ซึ่งอาจจะเปนความพยายามของหนังสือพิมพที่
ตองการนําเสนอภาพสะทอนของสังคมแหงการศึกษา แตก็มีการสัมภาษณนักจิตวิทยาดวยโดย
ระบุวาสาเหตุการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องการเรียนเพียงสาเหตุเดียวไมไดเปนจุดชี้ขาดถึงขนาดทํา
ใหตัดสินใจทําอัตวินิบาตกรรมได แตนาจะเกิดจากสาเหตุอื่นดวย เชน โรคทางจิต อารมณออนไหว
ในชวงวัยรุน ดังตอไปนี้
(ไทยรัฐ 15/9/45) นศ.สาวหอการคาเครียดอจ.โดดตึกเรียนดับ…อยูป 3 เรียนเกง
ขอเลื่อนวิชากม. อาจารยไมยอม วิ่งขึ้นไปบนชั้น 4 พุงหลาวจบชีวิตตอหนาพอ-แม
เพื่อนนักศึกษาและอาจารย (เหตุที่น.ส….ขอใหอาจารยเลื่อนการสอนวิชาดัง
กลาวออกไป เพราะคิดวาถาขาดเรียนเพียง 1-2 ชั่วโมงก็จะเรียนตามเพื่อนไมทัน)
นักจิตวิทยา (การตัดสินใจของนักศึกษาหญิงที่กระโดดตึกฆาตัวตายนี้
ขัดแยงในสาเหตุ
นาจะเกิดจากโรคทางจิตสวนตัว กระทําลงไปโดยไมรูตัวบวกกับอารมณที่ออนไหวในชวงวัยรุน
และมีปญหาทางอื่น จึงแกปญหาดวยการจากโลกไปเพราะแควิชาเรียนไมไดเปนจุดชี้ขาด ถึง
ขนาดทําใหตัดสินใจกระโดดตึกฆาตัวตายได แตกรณีดังกลาว คิดวานักศึกษาคงหาทางออกของ
ปญหาที่ตัวเองประสบไมได เด็กอาจจะเคยสงสัญญาณใหพอแมรู เชน อาจจะนั่งคิดคนเดียว มี
อาการกระสับกระสาย และบนไมอยากมีชีวิต แตพอแมไมไดฉุกคิด ซึ่งอาจเกิดจากสภาพแวดลอม
ดานการเงิน ทําใหเด็กไรที่พึ่งทางใจจนฆาตัวตาย ปจจุบันนักศึกษาในมหาวิทยาลัยประสบปญหา
แบบนี้มีมาก แตมหาวิทยาลัยไมสามารถตอบสนองความรูสึกนึกคิดของนักศึกษารุนปจจุบันได ดัง
นั้นจึงเห็นไดวานักศึกษาไปแสดงออกทางเพศ การใชชีวิตอยางไมรับผิดชอบ และการฆาตัวตาย)
นอกจากนักจิตวิทยาแลว อาจารยมหาวิทยาลัยยังกลาวแสดงความเห็นวา ยังไม
เชื่อวาการทําอัตวินิบาตกรรมดังกลาวมาจากสาเหตุเรื่องการเรียนตามที่หนังสือพิมพเลือกพาดหัว
ขาว ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาหนังสือพิมพตองการตอกย้ําใหเห็นความรุนแรงของปญหาความเครียด
จากเรื่องการเรียนอันนําไปสูการทําอัตวินิบาตกรรมก็เปนไดจึงเลือกพาดหัวขาวและความนําไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังตัวอยางตอไปนี้
(ขาวสด 15/10/45) แฉเกรดตก นศ.แพทยศูนยรังสิต ดิ่งตึกสยอง
(ความนํา) แฉเหตุน.ศ.แพทยมธ.กระโดดอาคารโรงพยาบาลดับ เพราะเครียด
เรื่องการเรียน เกรดเฉลี่ยตกต่ํา
อาจารย (สาเหตุที่เขาฆาตัวตายนั้นคงมาจากหลายสาเหตุ...ประกอบกับ
ขัดแยงในสาเหตุ
ทางบิดา มารดาตองการใหลูกเรียนอยางนั้นอยางนี้ ซึ่งในบางครั้งอาจไมเขาใจในความรูสึกของลูก
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หรือเปลา อันนี้ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกัน…ยังไมเชื่อวาจะมาจากสาเหตุของการเรียน...ถือวา
เปนเด็กที่เรียนเกงคนหนึ่ง สอบเอ็นทรานซติดตั้งแตอายุ 16 ปสมัยเมื่อเรียนอยูชั้นม.4 เมื่อสอบ
แพทยไดก็เรียนมาเรื่อยๆ อาจยังไมทราบถึงความตองการของตัวเองวาในอนาคตอยากจะทํางาน
อะไร เมื่อสอบติดก็มาเรียน แลวมาคิดไดวาอาชีพแพทยนั้นไมตรงตามความตองการของตัวเอง แต
ไมมีทางกลับหรือคิดไมตกวาตนเองจะอยูตรงไหนดี ซึ่งลักษณะอยางนี้ในทางจิตวิทยาเรียกวา
อาการโรคตัดสินใจผิดปกติ)

7. สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องสื่อมวลชน
สาเหตุเรื่องสื่อมวลชนถูกนําเสนอขาวรวม 8 ชิ้น 7 เหตุการณ โดยถูกกลาวถึง 3
ประเด็นคือ กรณีการเลียนแบบภาพยนตรที่เรียกวา “รัสเซียนรูเล็ต” กรณีการเลียนแบบสื่อโทรทัศน
และกรณีการเลนเกม
- ตัวอยางของกรณีการเลียนแบบภาพยนตรที่เรียกวา “รัสเซียนรูเล็ต”
(ขาวสด 19/12/44) รัสเซียนรูเล็ตดับสยองคามานรูด!
ภรรยาเกา (ทันใดนั้นเหตุการณไมคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่ออดีตสามีชักอาวุธปน
กระบอกดังกลาวขึ้นมา แลวบรรจุกระสุนปนเขาไปในลูกโมจํานวน 2 นัด แลวหมุนทําเปนเลนรัส
เซียนรูเล็ตต พรอมกับตะโกนวา เรามาลองยิงตัวตายดู ถาโชคดีก็รอดตายไป จากนั้นนาย…ใชปน
จอไปที่ขมับของตัวเองพรอมกับลั่นไกปนจนมีเสียงดังโปงจึงลมแนนิ่งจมกองเลือดอยูขางเตียง)
ตํารวจ (เชื่อวานาจะเปนการเลนรัสเซียนรูเล็ตตฆาตัวตายเองเนื่องจากมือผูตาย
ยังมีเขมาดินปนและคราบเลือดจํานวนมาก)
- ตัวอยางของกรณีการเลียนแบบสื่อโทรทัศน
(ไทยรัฐ12/5/44) เลียนแบบละคร แขวนคอ ดช.วัย 11 ดับสลด…เรื่องขมิ้นกับปูน
เผยกอนนี้เคยทําแตเชือกฟางขาด เปนเด็กบานแตก ยาดูแลกินขาววัด
ยา (หลานชายชอบเลนเลียนแบบละครโทรทัศน เคยเลนกับเพื่อนๆ แบบเยยนรก
โดยใชเชือกฟางผูกคอมัดปลายเชือกอีกดานกับกิ่งไมแลวทิ้งตัวลงมา แตเชือกฟางที่ใชเสนเล็กทาน
น้ําหนักไมไหวขาดกระจุยรอดตายมาแลวครั้งหนึ่ง ซึ่งเพื่อนบานที่เห็นพฤติกรรมการเลนพิสดาร
เคยวากลาวตักเตือนแตไมเข็ด และเมื่อคืนที่ผานมา หลานชายก็นั่งดูละครโทรทัศนเรื่องขมิ้นกับปูน
ออกอากาศทางไทยทีวีสีชอง 3 มีบทนางเอกแสดงโดย “จอย ศิริลักษณ ผองโชค” พยายามผูกคอ
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ตาย แตมีคนมาชวยไวทัน อาจเปนชนวนเหตุที่ทําใหหลานชายคิดแผลงเลียนแบบ แตบังเอิญใช
แถบเชือกพลาสติกที่มีการเหนียว ทําใหเชือกไมขาดจึงเกิดเหตุสยองขึ้น)
- ตัวอยางของกรณีการเลนเกม
(ขาวสด 27/5/45) สลด ด.ญ.12 ผูกคอ เหยื่อ “เกม” เครียด-เลนไมชนะ…กอน
ตายเพิ่งแพอีกหน ใชเชือกหอยกับขื่อบาน เขียนจม.ลาตายถึงแม สั่งวันเผาศพเสร็จสรรพ ตร.ยัง
“งง” ชนวนมรณะ

ประเด็นเรื่องเพศ สถานะ และความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม
ตารางที่ 9 จําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามเพศดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมของสาเหตุเรื่อง
สื่อมวลชน
จํานวนขาว (ชิ้น)
เพศของผูทําอัตวินิบาต
เพศของผูทําราย/ฆาผูอื่น
สาเหตุของ
กรรม
แลวทําอัตวินิบาตกรรม
การทําอัต
ชาย เพศ รวม
ชาย เพศ รวม
วินิบาตกรรม ชาย หญิง +
ที่
ชาย หญิง +
ที่
หญิง สาม
หญิง สาม
8
สื่อมวลชน
5
3
จากตารางที่ 9 ไมพบวา สาเหตุเรื่องสื่อมวลชนมีลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรม
โดยทําราย/ฆาผูอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรม และปริมาณผูชายและผูหญิงที่ทําอัตวินิบาตกรรมมี
พอๆ กันจึงไมไดบงบอกนัยยะสําคัญดานเพศเทาไรนัก
สําหรับสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรมพบวา สวนใหญเนนระบุวัยของผูทําอัต
วินิบาตกรรมมากกวาอาชีพการงาน เชน ด.ช.วัย 11 / กลุมวัยรุน / ด.ญ.วัย 9 ขวบพฤติกรรมเลียน
แบบภาพยนตร / 9 ขวบ ด.ญ.แขวนคอเลียนแบบทีวี / ด.ญ. 12 เหยื่อเกม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
พฤติกรรมของบุคคลที่ถือไดวาเปนเยาวชนของชาติกําลังไดรับผลกระทบจากสื่อมวลชนจนกอให
เกิดการทําอัตวินิบาตกรรมซึ่งแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนในคุณคาขาวดานผลกระทบซึ่งจะได
กลาวตอไป โดยผูทําอัตวินิบาตกรรมในกรณีนี้ไมไดเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเปนที่รูจักดวย
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ประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม
ความมีเงื่อนงําสําหรับสาเหตุเรื่องสื่อมวลชน ถูกนําเสนอเพียงประเด็นเดียวคือ
ความขัดแยงในสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งบุคคลที่กลาวขัดแยงที่นาสนใจคือ จิตแพทย
โดยกลาววาอาจมีปจจัยภายนอกอื่นๆ ที่อาจเปนสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม รวมทั้งยังให
“ความรู” เกี่ยวกับวัยของเด็กกับการทําอัตวินิบาตกรรม ตลอดจนเปนผูกลาวเตือนไปยัง “ผูปก
ครอง” เกี่ยวกับการแนะนําบุตรหลานในการดูโทรทัศนดวย นอกจากนั้น หนังสือพิมพเองยัง
พยายามสืบขาวไปยังสิ่งที่คาดวาจะเปนตนตอของการทําอัตวินิบาตกรรมเทาที่จะสามารถทําได
เชน การสอบถามไปยังสถานีโทรทัศนวามีการออกอากาศเกี่ยวกับการผูกคอตายของเนื้อหาใน
ละครหรือไม
(เดลินิวส 20/8/44) ด.ญ.ผูกคอเลียนแบบหนัง…เฝาบานอยูคนเดียวลองปนหอย
โตงเตง
มารดา (เชื่อวาคงเกิดจากความซุกซนของลูก หรือตองการเลียนแบบภาพยนตร
จึงใชเกาอี้ปนขึ้นไปผูกคอเปนจังหวะที่เกาอี้เลื่อนออกไป ไมสงสัยวาลูกจะถูกฆาตกรรม)
ตํารวจ (เชื่อวาเปนอุบัติเหตุจากความไรเดียงสาของเด็กมากกวา โดยเลียนแบบ
พฤติกรรมการผูกคอตายในภาพยนตร จึงลองทําดวยตนเองดวยความรูเทาไมถึงการณ ใชเกาอี้ลอ
เลื่อนลองขึ้นไปผูกคอดูแตเผอิญเกาอี้เกิดลื่นหลุดจากขา ทําใหผารัดคอเด็กจนเสียชีวิต)
ขัดแยงในสาเหตุ
จิตแพทย (โดยปกติแลวกรณีที่เด็กอายุนอยๆ หรือเด็กชวงประถมวัย ไม
คอยพบวามีความคิดในการพยายามฆาตัวตาย สวนใหญเด็กที่มีความคิดแบบนี้จะเปนชวงวัยรุน
ขึ้นไป เพราะวัยนี้จะเริ่มเขาใจเรื่องการตายชัดเจนขึ้น สวนเด็กเล็กๆ นั้นไมคอยเขาใจวาการตาย
เปนอยางไร อาจจะเขาใจวาเพียงหยุดหายใจเทานั้น แตยังไมรูวาหลังจากนั้นแลวจะเกิดอะไรตาม
มา ในกรณีนอง…อาจไมใชพฤติกรรมเลียนแบบภาพยนตรหรือละครโทรทัศนทั้งหมด อาจมีปจจัย
แวดลอมภายนอกตัวเด็กมาประกอบดวยที่ทําใหเด็กเกิดความรูสึกวาตัวเองมีปญหา แลวพยายาม
นึกหาทางออกแกปญหาดวยตัวเอง)
สลด ด.ญ.12 ผูกคอ เหยื่อ “เกม” เครียด-เลนไมชนะ…กอนตายเพิ่งแพอีกหน ใช
เชือกหอยกับขื่อบาน เขียนจม.ลาตายถึงแม สั่งวันเผาศพเสร็จสรรพ ตร.ยัง “งง” ชนวนมรณะ
…(ขาวสด 27/5/45)
ขัดแยงในสาเหตุ
จิตแพทย (สวนที่มีการตั้งขอสังเกตวาเด็กหญิงฆาตัวตาย เพราะเครียด
จากการเลนเกมกดไมชนะนั้น ตนคิดวาเปนเรื่องที่ไมนาจะเปนไปไดที่เด็กคนหนึ่งจะคิดฆาตัวตาย
เพราะเลนเกมกดแพเพียงอยางเดียว คาดวาจะตองมีสาเหตุอื่นดวย อาจเปนสิ่งที่ครอบครัวคุนเคย
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กับมันจนกระทั่งคิดวาไมใชปญหา การไปสรุปกลาวโทษวาสาเหตุหนึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหคนฆาตัว
ตายในลักษณะที่รวดเร็วเกินไปนั้นอาจทําใหสังคมตื่นตระหนกได จึงควรมีการทําความเขาใจใหถูก
ตองตรงกันโดยเร็ว เพราะที่ผานมาบอยครั้งมักพบวามีการกลาวโทษปจจัยอื่นที่ทําใหคนฆาตัวตาย
ทั้งที่ปจจัยนั้นไมใชปจจัยสําคัญที่แทจริง สวนที่มีการตั้งขอสังเกตวาเด็กเปนคนฉลาดเรียนหนังสือ
เกง ไมนาจะมีปญหาอะไรนั้น เปนการดวนสรุปเกินไป เพราะเรื่องความสามารถทางสติปญญา
หรือไอคิว กับความสามารถทางอารมณหรืออีคิวนั้น ไมจําเปนตองมีควบคูกันเสมอไป คนฉลาดก็มี
ปญหาดานสุขภาพจิตได)

8. สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องลัทธิ ความเชื่อ
สาเหตุเรื่องลัทธิ ความเชื่อ ถูกนําเสนอขาวเพียง 2 ชิ้น 1 เหตุการณเทานั้น เชน
หนุมยุนคลั่งลัทธิดิ่งร.ร.หรู…สวดมนตโรยเกลือ กอนกระโดดลงมา…(เดลินิวส
7/4/44)
ตํารวจ (คาดวาผูตายคงจะคลั่งลัทธิใดลัทธิหนึ่งที่นับถือเกลือเปนพระเจา และ
หลังจากทําพิธีกรรมพรอมสวดมนต โรยเกลือ จนทั่วหองเพื่อเปนการบูชา ตามความเชื่อแลวจึงเปด
หนาตางแลวกระโดดลงมาเพื่อฆาตัวตายในการบูชายัญตามความเชื่อและไดตายสมใจดังกลาว)

ประเด็นเรื่องเพศ สถานะ และความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม
ตารางที่ 10 จําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามเพศดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมของสาเหตุเรื่อง
ลัทธิ ความเชื่อ
จํานวนขาว (ชิ้น)
เพศของผูทําอัตวินิบาต
เพศของผูทําราย/ฆาผูอื่น
สาเหตุของ
กรรม
แลวทําอัตวินิบาตกรรม
การทําอัต
ชาย เพศ รวม
ชาย เพศ รวม
วินิบาตกรรม ชาย หญิง +
ที่
ชาย หญิง +
ที่
หญิง สาม
หญิง สาม
2
ลัทธิ ความเชื่อ 2
-

111

จากตารางที่ 10 พบวามีแตผูชายเทานั้นที่ทําอัตวินิบาตกรรมเพราะลัทธิ ความ
เชื่อ โดยไมมีการทําราย/ฆาผูอื่นเลย อยางไรก็ตาม เนื่องจากพบขาวจํานวนนอยมากจึงยังไมอาจ
จะระบุถึงประเด็นเรื่องเพศไดชัดเจนเทาใดนัก
สําหรับสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรม พบวา ไมไดระบุอาชีพ แตใชเชื้อชาติของ
ผูทําอัตวินิบาตกรรมเปนคําเรียกแทน ไดแก ยุน หนุมเมืองปลาดิบคลั่งประหลาด หนุมแดนปลาดิบ
คลั่งลัทธิเกลือ ซึ่งเหตุการณที่เกิดขึ้นไมใชคนไทยและไมใชบุคคลที่มีชื่อเสียงดวย

ประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม
ผูวิจัยไมพบประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรมจากสาเหตุ
เรื่องลัทธิ ความเชื่อ ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับสาเหตุเรื่องอื่นๆ

9. สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมที่ถูกนําเสนอมากกวา 1 สาเหตุ
การทําอัตวินิบาตกรรมที่มีมากกวา 1 สาเหตุ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งกลาวถึง
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมโดยระบุมากกวา 1 สาเหตุ ซึ่งอาจจะมีบุคคลที่กลาวถึงสาเหตุที่
มากกวา 1 สาเหตุมากกวา 1 คนดวย โดยขาวถูกนําเสนอรวมทั้งหมด 60 ชิ้น และสาเหตุที่ถูก
กลาวถึงรวมกับสาเหตุอื่นๆ อยูเปนจํานวนมาก ไดแก สาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ ซึ่งมีขาว
อยูถึง 47 ชิ้น ดังนี้
9.1 สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก ความ
สัมพันธ และ การเงิน การงาน
เปนกลุมที่มีจํานวนขาว 20 ชิ้น 20 เหตุการณ โดยสวนใหญจะเปน
สาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางคนรัก และ การเงิน การงาน เชน
(ขาวสด 5/2/44) หมอนวดโดนไลออก ซ้ําแฟนทิ้งผูกคอตาย
นองสาว (เหตุที่ทําใหพี่สาวตองตัดสินใจคิดสั้นครั้งนี้เนื่องจากเรื่องที่ถูก
ไลออกจากงานและถูกแฟนทิ้งกลายเปนมรสุมชีวิตครั้งใหญจนจะทนมีชีวิตไมไดสุดทาย
เลยตัดสินใจดวยการผูกคอตายในที่สุด)
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(ไทยรัฐ 8/10/45) ตกงาน-เมียทิ้ง! ซดยาพิษ กอดลูกตายดวย…แฝดรอด
ชีวิต 1 คน เขียนจดหมายลา! ฝากญาติชวยเลี้ยง
นองชาย (มาระยะหลังตกงานจึงมาอาศัยอยูกับตนและพี่สาวที่บานเกิด
เหตุ ตองขอเงินพี่สาวอยูกินไปวันๆ ผูตายเคยตระเวนหางานทํามาหลายแหงแตยังไมได
งาน ตอมานาง…ภรรยา นําลูกสาวฝาแฝดทั้งสองคนมาทิ้งใหนาย…เลี้ยงดู แลวนาง…หนี
หายไปไมติดตอ หรือมาเยี่ยมเยียนลูกสาวอีกเลย นาย…ตองรับภาระเลี้ยงดูลูกทั้งที่ไมมี
เงินแถมตกงานทําใหเครียดคิดมากมาตลอด)
ตํารวจ (นาย…คงเครียดที่ตกงาน ไมมีเงินใชจายตองขอเงินพี่สาวอยูกิน
ไปวันๆ แถมนาง…ภรรยาก็มาหนีหนา ทิ้งลูกสาวฝาแฝดสองคนใหรับผิดชอบเลี้ยงดู)
(ไทยรัฐ 11/5/45) ฝรั่งนักธุรกิจยิงตัวสยอง!…เครียดจัดปญหาชีวิตขอลา
ตาย
บิดา (นาย…ตั้งบริษัททําธุรกิจเกี่ยวกับบารโคด ระยะหลังผูตายมีอาการ
เครียดตลอดเวลา เนื่องจากมีปญหาทั้งเรื่องธุรกิจกับปญหาครอบครัวที่ระหองระแหงกับ
นาง…ภรรยาคนไทยซึ่งขณะนี้เดินทางไปติดตอธุรกิจที่ประเทศออสเตรเลีย...)

ประเด็นเรื่องเพศ สถานะ และความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม
ตารางที่ 11 จําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามเพศดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมของสาเหตุเรื่อง
ความรัก ความสัมพันธ และ การเงิน การงาน
จํานวนขาว (ชิ้น)
เพศของผูทําอัตวินิบาต
เพศของผูทําราย/ฆาผูอื่น
สาเหตุของการ
กรรม
แลวทําอัตวินิบาตกรรม
ทําอัตวินิบาต
ชาย เพศ รวม
ชาย เพศ รวม
กรรม
ชาย หญิง +
ที่
ชาย หญิง +
ที่
หญิง สาม
หญิง สาม
13 6
7
ความรัก ความ 9
3
1
1
สัมพันธ และ
การเงิน การงาน
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จากตารางที่ 11 พบวา ผูชายทําอัตวินิบาตกรรมมากกวาผูหญิง ทั้งกรณี
ทําราย/ฆาผูอื่นและไมทําราย/ฆาผูอื่น ซึ่งก็ตอกย้ําอีกครั้งเชนเดียวกับสาเหตุเรื่องการเงิน
การงานอยางเดียววา ผูชายเปนผูที่แบกรับปญหาหนักๆ มากกวาผูหญิง
สําหรับสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรม พบวา มีความแตกตางจากกรณี
ทําอัตวินิบาตกรรมจากสาเหตุการเงิน การงานอยางเดียว นั่นคือ เมื่อมีสาเหตุเรื่องความ
รัก ความสัมพันธดวยแลวผูชายจะถูกระบุอาชีพนอยลงมาก เชน ฝรั่งนักธุรกิจ หนุมทํางาน
เปนลูกจางอางเก็บน้ํา พันโทตํารวจ นักธุรกิจสวิส โดยสวนใหญแลวผูชายจะถูกเรียกดวย
การระบุสถานภาพทางเพศและครอบครัวมากกวา เชน หนุมใหญ หนุมรันทด หนุมตกงาน
หนุมพอลูกออน หนุมปราจีน ผัวโหด พอ สวนผูหญิงยังคงไมมีความโดดเดนที่จะสังเกต
เห็นไดชัดเจนวาถูกระบุอาชีพเพราะยังมีการระบุสถานภาพความเปนแมและเมียอยู
เหมือนเดิม และไมพบวาผูทําอัตวินิบาตกรรมเปนผูที่มีชื่อเสียง หากมีแตผูตายไปเกี่ยว
ของกับบุคคลที่มีชื่อเสียง เชน เมียนักบอลดัง

ประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม
มีเพียงกรณีเดียวคือการที่ยังไมปกใจเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการ
ทําอัตวินิบาตกรรม ผูวิจัยจะยกตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นมานานแลว หากแตตอมามี
ความคืบหนาที่แตกตางจากการสรุปในสํานวนของตํารวจในตอนแรก โดยบุคคลในขาว
ของกรณีนี้หนังสือพิมพไดกลาวอางอิงถึงอัยการและคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่ใช “ความรูทางอาชญวิทยา” มาแสดงเหตุผลวาทําไมเหตุการณที่เกิด
ขึ้นจึงไมใชการทําอัตวินิบาตกรรม ณ จุดนี้ ทําใหมองไดวาการสรุปขอสันนิษฐานตางๆ
ของตํารวจในตอนแรก ตอมาสามารถเปลี่ยนแปลงไปได ทั้งนี้จึงขึ้นอยูกับหนังสือพิมพที่จะ
นําเสนอความคืบหนาดังกลาวหรือไม แตเทาที่ผูวิจัยสังเกตจากขาวอัตวินิบาตกรรมแลว
กลับพบวาภายในป 2544-2545 มีการนําเสนอในลักษณะนี้เพียง 1 เหตุการณเทานั้น ดัง
นี้
(เดลินิวส 9/9/45) กองปราบฯ พบพิรุธคดี พ.ต.ท.ยิงตัวดับ
ตํารวจ (มีความเห็นสรุปสํานวนวาเปนการฆาตัวตาย สาเหตุเกิดจากเรื่อง
ความเครียดในการงานและครอบครัว)
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อัยการ (ทางอัยการมีความเห็นเชื่อวาไมใชเปนการฆาตัวตายตามปกติ
ธรรมดา เนื่องจากไดมีการตรวจสอบรายละเอียดของคดีแลวพบขอพิรุธมากมาย เชนใน
เรื่องของวิถีกระสุนที่มีลักษณะจากซายไปขวา จากหลังทะลุหนา จากลางขึ้นบน โดยตาม
ปกติแลวผูตายเปนคนถนัดมือขวา แตบาดแผลที่ยิงเปนการยิงจากดานซายผิดไปจาก
ธรรมชาติของคนทั่วไป รวมทั้งยังไมมีเขมาดินปนที่มือซายอีกดวย ทั้งๆ ที่ในสํานวนการ
สอบสวนระบุวาผูตายใชมือขางซายยิง...ซึ่งขัดกับขอเท็จจริงตามหลักวิชาการอยางชัดเจน
และอาวุธปนที่ใชกอเหตุก็เปนอาวุธปนของบุคคลอื่นไมใชของพ.ต.ท….ผูตาย)
คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและคณะตรวจสอบขอเท็จจริง
ของผวจ.ตาก / แพทย (ระบุวาบาดแผลของผูตายนั้นมีระยะยิงจากปากกระบอกปนจนถึง
จุดเขาไมนาจะเกิน 6 นิ้ว ทําใหเชื่อวาเปนไปไดนอยมากที่จะเปนการฆาตัวตาย นอกจากนี้
ในเบื้องตนหลังจากทางกองปราบปรามไดเขาไปดําเนินการในสวนหนึ่งแลวพบสิ่งผิดปกติ
มากมาย เชนในเรื่องของอาวุธปนที่ใชกอเหตุนั้นไมมีใครยืนยันที่มาที่ไป กระทั่งมาพบอยู
กับพ.ต.ท….ใชเปนอาวุธสังหารตัวเอง ภายหลังจากเกิดเหตุแลวพบวาทรัพยสินอีกหลาย
รายการ อาทิ เครื่องนอน อาวุธปนขนาด .357 กระบอกที่ใชกอเหตุ สรอยคอทองคํา
กระเปาเงินและเอกสารสวนตัวของผูตายไดหายไปทั้งหมด)

9.2 สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก
ความสัมพันธ และ สุขภาพ
มีจํานวนขาวทั้งหมด 20 ชิ้น 19 เหตุการณ
- ตัวอยางของความรัก ความสัมพันธ และ สุขภาพในประเด็นความเจ็บ
ปวยทางกาย
(เดลินิวส 11/12/45) หนุมพิการระแวงเมีย ฆายกครัว!…ฟนลูกดับ กอน
ฆาตัวตายตาม
ตํารวจ (นาย…ผูตายเปนคนพิการขาลีบ ไมสามารถออกไปทํามาหากิน
ได โดยปลอยใหนาง…ภรรยา ไปรับจางเกี่ยวขาวลําพัง เพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว
พรอมกับปลอยใหลูกทั้งสองอยูกับสามีสุดที่รัก ขณะที่นาง…ออกไปรับจางจะไปนานครั้ง
ละไมต่ํากวา 10 วัน ทําใหนาย…เริ่มระแวงภรรยาตนเองวาไปมีชายอื่น...สวนสาเหตุคาด
วานาจะมาจากเรื่องความหึง ที่ภรรยาออกไปทํางานเปนเวลานาน ประกอบกับนาย…เปน
ผูพิการทางขา จึงทําใหคิดมากยิ่งขึ้น ลงมือกอเหตุสยองดังกลาว)
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- ตัวอยางของความรัก ความสัมพันธ และ สุขภาพในประเด็นความเจ็บ
ปวยทางจิต
(ไทยรัฐ 1/1/44) พยาบาลดับชีพ ดิ่งหางสยองลาป 2000…เกิดนอยใจ
ผัว เพื่อนรวมงาน อยูๆ สติขาดผึง โดดระทึก 4 ชั้น หนาคนนับพัน
สามี (นาง…ปวยเปนโรคเครียดจนตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล
สมเด็จเจาพระยาเมื่อ 5 ปกอน ภายหลังอาการเริ่มทุเลาจึงกลับมาทํางานเปนนาง
พยาบาลตามปกติ ตอมา ผูตายนําเรื่องมาบนใหฟงวา มีปญหาทะเลาะกับเพื่อนรวมงาน
ในสถานีอนามัย ตนไดแตปลอบใจและเตือนไมใหเก็บมาคิดมาก เพราะเกรงวาอาการ
เครียดจะกําเริบอีก แตผูตายไมเชื่อฟงสงเสียงโวยวายตลอดเวลา ดวยความโกรธจึง
ประกาศจะไมสนใจผูตายอีกตอไป)
ตํารวจ (หลังจากที่ผูตายมีปญหากับเพื่อนที่ทํางานและมีปากเสียงกับ
สามีทําใหอาการประสาทกําเริบ จึงคิดสั้น)
(ขาวสด 28/6/45) “หมอฟนสาว” ฆาตัว ดิ่งคอนโด ถูกปอกลอกนับ
ลาน...ปวยโรคซึมเศรา มีแฟน 3 คน-ถูกทิ้งแถมตุนเงินไปอื้อ โทร.ไปบอกพี่สาวกอนเหินลาโลก!
แฟน (ที่ผานมาพบวาผูตายเปนโรคซึมเศราเนื่องจากกอนที่จะมาคบหา
กับตนนั้น ผูตายเคยมีแฟนมากอนแลว 3 คน แตก็ไมเคยสมหวังในความรักเลย นอกจากนี้
ยังถูกแฟนเกาหลอกเอาเงินไปลานกวาบาท ทําใหผูตายเกิดความเครียด)
ตํารวจ (เกิดจากการที่ผูตายเปนโรคซึมเศรา คิดมากที่รักไมสมหวัง)
- ตัวอยางของความรัก ความสัมพันธ และ สุขภาพในประเด็นผลกระทบ
จากฤทธิ์ของสารเสพติดที่สงผลตอสุขภาพ
(เดลินิวส 14/2/44) พอเชือดคอ 2 ลูกนอย ฆาตัวตาม…คลั่งยาบา ระแวง
เมียหนีไปมีชู
ตํารวจ (นาย…คงมีความหึงหวงภรรยาที่ตองออกไปเรขายของตาม
ตลาดสี่มุมเมืองกลับบานไมตรงเวลา หวาดระแวงกลัวภรรยาจะไปมีชู จึงไปซื้อยาบามา
เสพอยางหนักจนมีอาการคลุมคลั่ง ความีดทําครัวมาเชือดคอลูกทั้ง 2 เพื่อระบายแคน...
กอนที่นาย…จะไปแขวนคอตายเพื่อหนีความผิดที่ตัวเองกอขึ้น)

116

(ไทยรัฐ 21/4/44) ไฟช็อต-มีดกรีดฆาเมีย-ลูก…แลวปนตึกจะฆาตัว ผัว
คลั่งยาบาอํามหิต
ผูเห็นเหตุการณ (นาย…มักจะมีทาทีแปลกๆ คลายคนเมายาบาแถมยัง
หวาดระแวงวานาง…จะนอกใจ มักจะมีปากเสียงตบตีกันเปนประจํา)
ตํารวจ (นาย…อาจจะเสพยาบาจนคลุมคลั่งบวกกับความหวาดระแวง
และความหึงหวง ใชไฟฟาช็อตนาง…ขณะนอนหลับอยูกับด.ญ….แตสองแมลูกไมตายทัน
ทีจึงใชมีดแทงและเชือดคอซ้ํา นาง…วิ่งหนีออกมาตายหนาหอง นาย…วิ่งอุมศพลูกสาว
ขึ้นไปบนดาดฟาและพยายามกระโดดตึกฆาตัวตาย)

ประเด็นเรื่องเพศ สถานะ และความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม
ตารางที่ 12 จําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามเพศดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมของสาเหตุเรื่อง
ความรัก ความสัมพันธ และ สุขภาพ
จํานวนขาว (ชิ้น)
เพศของผูทําอัตวินิบาต
เพศของผูทําราย/ฆาผูอื่น
สาเหตุของ
กรรม
แลวทําอัตวินิบาตกรรม
การทําอัต
ชาย เพศ รวม
ชาย เพศ รวม
วินิบาตกรรม
ชาย หญิง +
ชาย หญิง +
ที่
ที่
หญิง สาม
หญิง สาม
13 6
7
ความรัก ความ 4
7
2
1
สัมพันธ และ
สุขภาพ
จากตารางที่ 12 พบวามีเพศที่สาม 2 เหตุการณ เชน
(ไทยรัฐ 5/5/44) ดาราทิฟฟานี ปาดคอฆาตัว…ติดโรค ซ้ํารายแฟนทิ้ง
เพื่อน (ผูตายทํางานอยูในคณะทิฟฟานีโชว เมืองพัทยา ผูตายมีรูปราง
หนาตาสะสวยจึงกลายเปนดาวดวงเดนถูกวางตัวใหเปนนักแสดงนําตอเนื่องมานานถึง 5
ปเต็ม มาระยะหลังผูตายมีปญหาเรื่องสุขภาพ จึงไปตรวจสอบเช็กผลเลือดกับแพทยที่
รพ.เอกชนแหงหนึ่ง ปรากฏวาติดเชื้อโรครายแรงทําใหมีอาการเครียดจัด ลาสุดแฟนหนุมที่
คบหาอยูกินกันฉันผัวเมียก็มาตีจากไปอีกคน ทําใหเสียใจมากยื่นหนังสือลางานชั่วคราว)
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ตํารวจ (นาย…มีเจตนาฆาตัวตายเอง เพราะความเครียดเรื่องที่ปวยเปน
โรคราย และยังถูกแฟนหนุมทอดทิ้ง)
ผูบังคับบัญชา (รูจากเพื่อนๆ ผูตายวามีปญหาเรื่องสุขภาพกับปญหา
แฟนหนุมเทานั้นเรื่องอื่นๆ ไมมี)
เหตุการณขางตนถูกนําเสนอทั้งไทยรัฐและขาวสด หากแตขาวสดระบุ
สาเหตุเรื่องสุขภาพของผูทําอัตวินิบาตกรรมอยางเดียวโดยที่ทายขาวไดกลาวถึงความ
สัมพันธระหวางผูตายกับแฟนหนุมหลายๆ คน ดังที่ไดกลาวแลวในประเด็นเรื่องเพศใน
สาเหตุเรื่องสุขภาพอยางเดียว ในขณะที่ไทยรัฐเลือกที่จะพาดหัวขาวทั้ง 2 สาเหตุและลง
รายละเอียดในการใหขอมูลของแหลงขาวทั้ง 2 สาเหตุเชนกัน ซึ่งตรงนี้สะทอนใหเห็นวา
เพศที่สามมักจะถูกเชื่อมโยงเขาสูสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ โดยจากผลการวิจัย
เกี่ยวกับเพศที่สาม ซึ่งมีขาวอยูทั้งหมด 8 ชิ้นนั้นพบวาทุกชิ้นทุกเหตุการณเปนการทําอัต
วินิบาตกรรมที่เกี่ยวของกับสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธดวยกันทั้งสิ้น จึงอาจกลาว
ไดวา ในชวงป 2544-2545 รวมเวลา 2 ป ถาปรากฏวามีผูทําอัตวินิบาตกรรมที่ถูกระบุวา
เปนเพศที่สามบนขาวหนา 1 และขาวตอ จะเกี่ยวกับปญหาเรื่องความรัก ความสัมพันธทั้ง
หมด ถึงแมวาจะมีปริมาณนอยมากก็ตามแตก็สามารถสะทอนใหเห็นวา เหตุการณเหลา
นั้นไดชวยตอกย้ําเรื่องความหมกมุน ความผิดปกติ การมีอารมณรุนแรงของกลุมดังกลาว
ไดพอสมควร
สําหรับสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรม พบวามีความแตกตางระหวาง
ประเด็นความเจ็บปวยทางกาย ความเจ็บปวยทางจิต กับผลกระทบจากฤทธิ์ของสารเสพ
ติดที่สงผลตอสุขภาพเชนเดียวกับในสาเหตุเรื่องสุขภาพอยางเดียว กลาวคือ สาเหตุเรื่อง
ความรัก ความสัมพันธที่มีประเด็นความเจ็บปวยทางกาย ความเจ็บปวยทางจิต ผูทําอัต
วินิบาตกรรมถูกระบุอาชีพอยางหลากหลาย
หากแตอาชีพที่ระบุมักจะถูกตอทายดวย
สถานภาพทางเพศและวัยของผูทําอัตวินิบาตกรรม เชน พยาบาลสาวใหญวัย 38 กะรัต
หัวหนาพยาบาลสาวใหญวัย 49 กะรัต หรือไมก็เรียกตามสถานภาพทางเพศและวัยโดยไม
ไดระบุอาชีพเลย เชน แมเฒา สาวใหญวัย 48 ป หญิงวัย 40 กะรัต เฒา 62 อยางไรก็ตาม
มีจุดที่นาสนใจตอเนื่องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศที่สาม กลาวคือ หนังสือพิมพเขียนความ
นําสรุปเหตุการณในทํานองเสียดสี ประชดประชันผูทําอัตวินิบาตกรรมที่มีอาชีพเปนนัก
แสดงนําของคณะทิฟฟานีโชว ดังนี้
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สลด “นักแสดงนํา” สาวประเภท 2 ดาวเดนคนสวยคณะทิฟฟานีโชว
เมืองพัทยา เจอมรสุมชีวิตรุมเรา พลาดทาติดโรครายแรงแถมแฟนหนุมที่ใชชีวิตคูผัวตัว
เมียก็มาตีจาก สุดชอกช้ําระกําใจยึดหองพักในคอนโดฯ เปนสุสานจบชีวิตบัดซบ กอนตาย
ยังรักสวยรักงามแตงองคทรงเครื่องเปนตูทองเคลื่อนที่ ซดน้ํายาลางหองน้ําจนหมดขวดแต
ไมตายทันใจ ความีดกรีดขอมือตัดเสนเลือดใหญก็ยังไมตายอีกเลยใชมีดเลมเดียวกันจวง
แทงทองตัวเองเปนรูพรุน-ปาดคอซ้ํา ปลอยเลือดไหลหมดตัวตายสมใจ (ไทยรัฐ 5/5/44)
สวนสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธที่มีประเด็นผลกระทบจากฤทธิ์
ของสารเสพติดที่สงผลตอสุขภาพ พบวา ผูทําอัตวินิบาตกรรมไมไดถูกระบุดวยสถานะทาง
ดานอาชีพเลยเชนเดียวกับสาเหตุเรื่องสุขภาพอยางเดียวในประเด็นผลกระทบจากฤทธิ์
ของสารเสพติดที่สงผลตอสุขภาพ แตเรียกดวยสถานภาพทางเพศและครอบครัว โดย
ขยายดวยอาการคลุมคลั่งจากฤทธิ์ยาบา เชน พอคลุมคลั่งยาบา ผัวคลั่งยาบาอํามหิต ผัว
โหดคลั่ง ซึ่งจะเห็นวาไดตัดสินถึงผลกระทบจากยาบาไปเลยวาทําใหกลายเปนคนโหด
อํามหิต โดยไมคอยเนนใหเห็นถึงปญหาเชิงวัฒนธรรมของเพศสภาพเทาใดนักทั้งๆ ที่มี
สาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธรวมอยูดวย สวนเรื่องความมีชื่อเสียงของผูทําอัต
วินิบาตกรรมไมปรากฏวามีประเด็นนี้เลย
กรณีนี้มีขาวอยู 2 ชิ้นที่กลาวถึงสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมวาเกิด
จากความรัก ความสัมพันธ และ สุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางกาย และ ความเจ็บ
ปวยทางจิต อันเปนสาเหตุที่มากที่สุดของการทําอัตวินิบาตกรรม ในชวงป 2544-2545 ที่
หนังสือพิมพนําเสนอ โดยที่ขาว 2 ชิ้นนั้นเปนเพียงเหตุการณเดียวที่ไดเขาใกลถึงสิ่งที่ในวง
การจิตแพทย จิตวิทยากลาวเกี่ยวกับเรื่องการทําอัตวินิบาตกรรมวา ผูที่ทําอัตวินิบาตกรรม
นั้นมักจะเกิดจากหลายๆ สาเหตุประกอบกันมากกวาการที่จะสามารถระบุไปไดเลยวาเกิด
จากสาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียว ณ จุดนี้สะทอนใหเห็นวา หนังสือพิมพไมคอยใหความ
สําคัญที่จะพยายามสืบคนหาสาเหตุหลายๆ สาเหตุตามแนวทางของจิตแพทยหรือจิต
วิทยามากนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะดวยขอจํากัดดานเวลา ดังนั้นเมื่อตอบคําถามในเรื่อง
“ทําไม” (why) ไดแลวสัก 1 อยาง หนังสือพิมพจึงไดนําเสนอไปเลย จึงทําใหพบจํานวน
ขาวที่กลาวถึงสาเหตุหลายๆ สาเหตุอยางขาวดังกลาวเพียง 1 เหตุการณเทานั้นตลอด
เวลา 2 ปโดยพบความสอดคลองในประเด็นเรื่องสถานะของผูทําอัตวินบาตกรรมเนื่อง
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จากพบวาผูตายเปนหมอ ซึ่งเปนอาชีพที่นาจะมีปญหารุมเราหลายๆ ดานจึงทําใหถึง
ขนาดตองทําอัตวินิบาตกรรม คือ
(เดลินิวส 20/4/45) หมอหนุมเครียดโดดตึก รพ. สยอง
ตํารวจ (เปนคนเก็บกดไมคอยสุงสิงกับใครเหมือนคนเปนโรคซึมเศรา
นอกจากนี้ยังมีความเครียดเรื่องโรคประจําตัวที่เปนโรคภูมิแพอยางรุนแรง และแพแสง
แดดตั้งแตเด็ก ผิวหนังจะถูกแดดจัดไมได ประกอบกับคุณตา ที่ผูตายใหความรักและ
เคารพมากเพิ่งเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผานมา)
สําหรับประเด็นเรื่องความมีชื่อเสียงพบวาหนังสือพิมพพยายามเปดเผย
ถึงความเกี่ยวของระหวางผูทําอัตวินิบาตกรรมกับบุคคลที่ถูกกลาวถึงอยู ณ ชวงเวลานั้น
คือ เผยฝายหญิงนามสกุล “อินทรโทโล” แตไมยอมบอกวาเปนญาติอดีตรองผูวาฯ
หนองคายที่มีคดีเรื่องทุจริตนมเด็กหรือไม (ขาวสด 22/12/45)

ประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม
ความมีเงื่อนงําอยูในประเด็นของการที่ยังไมปกใจเชื่อในเหตุการณที่เกิด
ขึ้นวาเปนการทําอัตวินิบาตกรรม ผูวิจัยจะยกตัวอยางขาวอันแสดงใหเห็นถึงมุมมองที่แตก
ตางกันของหนังสือพิมพ โดยหนังสือพิมพขาวสดรายงานเหตุการณดังกลาวตางจากเดลิ
นิวส กลาวคือ เดลินิวสระบุถึงสาเหตุเรื่องสุขภาพเพียงอยางเดียว ในขณะที่ขาวสดมี
ตํารวจเปนผูกลาวถึงสาเหตุของเหตุการณที่เกิดขึ้น แตขณะเดียวกันก็ตั้งขอสงสัยตามหลัก
วิชาชีพเกี่ยวกับความเปนไปไดของเหตุการณ ดังนั้น ขาวสดจึงใชมุมมองของตํารวจมานํา
เสนอผานความมีเงื่อนงําของเหตุการณซึ่งสอดคลองกับสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ
เพราะตํารวจสงสัยในตัวสามีซึ่งเปนคูกรณีวาอาจเปนผูลั่นกระสุน ในขณะที่เดลินิวสนํา
เสนอคําพูดของสามีที่ระบุวาสาเหตุเกิดมาจากเรื่องสุขภาพอยางเดียวโดยไมไดนําเสนอ
มุมมองของตํารวจเหมือนกับขาวสด ซึ่งสะทอนใหเห็นวา เมื่อเกี่ยวของกับสาเหตุเรื่อง
ความรัก ความสัมพันธแลวทําใหหนังสือพิมพมีประเด็นที่จะ “เลน” เรื่องความมีเงื่อนงําตอ
ได ดังนี้
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(ขาวสด 22/12/45) อดีตสาวการทาฯ เครียดยิงผัวแลวยิงตัวสาหัสทั้งคู
ตํารวจ (สาเหตุมาจากการที่นาง…มีความเครียดที่ตัวเองลมปวยเปน
อัมพาตชวยตัวเองไมได จึงทําใหคิดมากวาตัวเองเปนภาระใหกับครอบครัว และกลัววา
สามีจะตีจากจึงตัดสินใจใชอาวุธปนยิงนาย…และยิงตัวเองในที่สุด)
ยังไมปกใจเชื่อ
ตํารวจ (แตตํารวจก็ยังไมปกใจเชื่อมากนัก เนื่องจากเปนไปไมไดที่คน
ปวยเปนโรคอัมพาตจะไปจัดหาอาวุธปนเพื่อกอคดีหนีปญหา ดังนั้น เจาหนาที่จึงทําการ
เก็บคราบเขมาปนของ 2 สามีภรรยาไปทําการตรวจพิสูจนอยางละเอียดอีกครั้ง วาใครเปน
ผูลั่นกระสุนกันแน)
เดลินิวสนําเสนอตางจากขาวสด

(เดลินิวส 22/12/45) เครียดจัดเมียยิงผัวรอดทั้งคู
สามี (นาง…เปนคนลงมือยิงตนจนบาดเจ็บ กอนที่จะใชอาวุธปนยิงตัว
เอง…สวนสาเหตุนาจะมาจากนาง…เครียดที่ปวยเปนอัมพฤกษชวงลางมานานหลายป
พาไปรักษาที่ไหนก็ไมหายตองใชไมค้ํายันเปนเหล็กสี่เหลี่ยมเวลาเดินไปไหนมาไหนแตก็
ยากลําบาก)

9.3 สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องสุขภาพ และ การเงิน
การงาน
มีจํานวนขาว 13 ชิ้น 9 เหตุการณ
- ตัวอยางของสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางกาย และ การเงิน
การงาน
(ไทยรัฐ 9/8/44) ลูกแมโดมเครียด ดิ่ง 15 ชั้น หนีหนี้ทวม
ตํารวจ (ผูตายอาจเครียดเรื่องที่ถูกทวงหนี้ แตไมมีเงินใชคืน กอปรกับ
อาจจะปวยดวยโรคเรื้อรังจากหลักฐานที่เปนคนปวยของ รพ.มหาราช เชียงใหม เลยหา
ทางออกไมไดจึงโดดตึกฆาตัวตาย)
(ไทยรัฐ 2/9/45) เฒาเดินโพยหวยยิงตัวดับ
ภรรยาคนที่ 2 (มาชวงหลังเริ่มตกอับเพราะผูตายหันมารับกินแทนเจามือ
ทําใหมีหนี้หลายแสนบาท สรางความอึดอัดใหแกผูตาย ประกอบกับสุขภาพไมคอยดียิ่ง
ทําใหคิดมาก พอกลับถึงบานก็พบวานาย…ยิงตัวเองเสียชีวิต)
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- ตัวอยางของสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางจิต และ การเงิน การ
งาน
(เดลินิวส 10/6/44) เมาเละไมมีงาน ดาราผูกคอตาย…โรมอิสรา ตุกตา
ทอง ตกอับสุด
ปา (นาย...มาอาศัยอยูกับตนโดยไมมีงานทํา และไมมีเงินใช ทําใหคิด
มากไดแตดื่มเหลาเมาทุกวัน จนกระทั่งมีอาการทางประสาทและเครียดตองนําเขารักษาที่
โรงพยาบาลศรีธัญญาอยู 1 เดือน)
(เดลินิวส 28/11/45) สาวปตท.ปวยหนัก โรคซึมเศรา! ฆาตัวตายคาเกง
…ซดน้ํา-ยาฆาแมลง คัตเตอรกรีดแขน เลือดไหลหมดตัว 3 วันจนเครื่องดับ
พี่สาว (เปนคนเครงขรึมเก็บกดมาตั้งแตสมัยเรียนจนมีอาการปวยทางจิต
ตองไปใหจิตแพทย รพ.จุฬาลงกรณ รักษามาตลอดหลายปที่ผานมา ซึ่งแพทยระบุวาน.ส
….เปนโรคซึมเศรา ระหวางที่ผูตายรักษาโรคซึมเศราอยูนั้น เคยบอกกับหมอวาเครียดเรื่อง
งาน และไมอยากมีชีวิตอยูอีกตอไป)
ตํารวจ (คาดวามาจากอาการทางจิตที่เครียดจากงานและโรคซึมเศราที่ผู
ตายเปนอยู )

ประเด็นเรื่องเพศ สถานะ และความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม
ตารางที่ 13 จําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามเพศดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมของสาเหตุเรื่อง
สุขภาพ และ การเงิน การงาน
จํานวนขาว (ชิ้น)
เพศของผูทําอัตวินิบาต
เพศของผูทําราย/ฆาผูอื่น
สาเหตุของ
กรรม
แลวทําอัตวินิบาตกรรม
การทําอัต
ชาย เพศ รวม
ชาย เพศ รวม
วินิบาตกรรม
ชาย หญิง +
ชาย หญิง +
ที่
ที่
หญิง สาม
หญิง สาม
10 3
3
สุขภาพ และ 4
6
การเงิน การ
งาน
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จากตารางที่ 13 พบวา ผูหญิงทําอัตวินิบาตกรรมมากกวาผูชายในกรณีที่
ไมไดทําราย/ฆาผูอื่น ในขณะที่ผูชายทําอัตวินิบาตกรรมมากกวาผูหญิงในกรณีที่ทําราย/
ฆาผูอื่นดวย สําหรับสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรมพบวาผูชายมีการระบุอาชีพมากกวา
ผูหญิง เชน รปภ.เดอะมอลล อดีตผจก.เงินทุน และมีผูทําอัตวินิบาตกรรมที่มีชื่อเสียง เชน
อดีตดารา โดยทายขาวจะลงประวัติของอดีตดาราผูนั้น
ประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม
พบวามีการที่ยังไมปกใจเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาต
กรรม และถูกนําเสนอในประเด็นความขัดแยงในสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งใน
กรณีนี้มีเหตุการณที่เปนขาวใหญของหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับ โดยลงขาวตอเนื่องกัน 3-4
วันบนหนา 1 และขาวตอ คือ เหตุการณที่อดีตนายแบงกคนหนึ่งลงมือฆาบุคคลในครอบ
ครัวถึง 8 ศพแลวทําอัตวินิบาตกรรมตัวเอง อันมีสาเหตุมาจากเรื่องความเจ็บปวยทางจิต
และ การเงิน หนี้สิน ซึ่งหนังสือพิมพเดลินิวสและขาวสดไดลงรายละเอียดเกี่ยวกับการออก
มาใหความเห็นของจิตแพทยตอกรณีที่เกิดขึ้น โดยในวงการดานจิตเวชนั้น เหตุการณที่
เกิดขึ้นจิตแพทยใหความสําคัญกับสาเหตุเรื่อง “ความเจ็บปวยทางจิต” มากกวาสาเหตุ
เรื่องการเงิน การงาน ซึ่งขาวสดก็นําประเด็นนี้ขึ้นพาดหัวขาวใหเห็นถึงความเห็นที่ขัดแยง
กัน ดังขอความที่วา หมอชี้ปวย-ไมใชเจง…อาการชัด “โรคซึมเศรา” แบงกลมหุนรวงแค
เสริม (ขาวสด 20/2/44) โดยลงรายละเอียดเกี่ยวกับการพูดถึง “โรคซึมเศรา” ของจิตแพทย
ซึ่งตรงนี้สะทอนใหเห็นวาหนังสือพิมพก็พยายามจะใหความรูกับผูอานในเชิงลึกถึงปญหา
เรื่องโรคซึมเศราที่กําลังเปนอันตรายตอสังคม ดังนี้
จิตแพทย (จากกรณีขาวอดีตนายแบงกกอคดีสังหารคนในครอบครัวแลว
ฆาตัวตายตามรวม 8 ศพนั้น ทางกรมไดระดมจิตแพทยและผูเชี่ยวชาญเพื่อรวมกัน
วิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริง ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันวาผูที่กอคดีดังกลาวปวยเปนโรคซึม
เศรา ภาวะโรคดังกลาวนั้นเปนภาวะที่คนจะไมทราบวามีอาการปวยเพราะยังสามารถใช
ชีวิตไดตามปกติ แตที่จริงแลวถือเปนการปวยที่สําคัญมากในทางจิตเวช ดังนั้น คนใกลชิด
ควรเขาชวยเหลือหากพบคนในครอบครัวมีอาการ เชน นอนไมหลับ นอนทั้งวัน สมองคิด
อานชา เฉื่อยชา เบื่ออาหาร น้ําหนักลด ปวดศีรษะ ฯลฯ ติดตอกันเกินสองสัปดาหแลวจะ
ตองนําผูปวยไปพบแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาทันที เพราะหากปลอยไวอาจ
ทําใหโรคพัฒนาไปในทางเลวรายกระทั่งคิดฆาตัวตายในที่สุด…โรคซึมเศราเกิดจากสาร
เคมีบางตัวที่ผิดปกติในสมองเกิดขึ้นไดในคนทุกกลุมอายุ สวนใหญจะพบในวัยหนุมสาว
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ชวงหนึ่ง และสูงอายุชวงหนึ่ง อาการไมไดมีแตความรูสึกอารมณเศรา เหมือนอยูไปวันๆ
เทานั้น แตยังรวมอาการทางรางกายหลายประการที่คนรอบขางคาดไมถึงดวย อาทิ ความ
ตองการทางเพศลดลง ปวดหลังเรื้อรัง รองไหงาย รูสึกออนไหว จริงจังกับละครที่ไดดู)
(ขาวสด 20/2/44)

9.4 สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก ความ
สัมพันธ และ ความผิดทางกฎหมาย
มีจํานวนขาว 4 ชิ้น 3 เหตุการณ เชน
(ขาวสด 27/3/45) “แม” ยัน ปมนศ.ฆาตัวกีดกันรักทั้งโดนตร.ลอไปจับ
มารดา (นาจะมาจากความกดดันที่พอแมของน.ส….กีดกันไมใหลูกของ
ตนติดตอกับลูกสาวของเขา และที่หนักไปกวานั้นถึงกับมีการแจงความใหดําเนินคดี ทําให
ลูกชายเกิดความเครียดและคิดมาก)

ประเด็นเรื่องเพศ สถานะ และความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม
ตารางที่ 14 จําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามเพศดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมของสาเหตุเรื่อง
ความรัก ความสัมพันธ และ ความผิดทางกฎหมาย
จํานวนขาว (ชิ้น)
เพศของผูทําอัตวินิบาต
เพศของผูทําราย/ฆาผูอื่น
สาเหตุของ
กรรม
แลวทําอัตวินิบาตกรรม
การทําอัต
ชาย เพศ รวม
ชาย เพศ รวม
วินิบาตกรรม
ชาย หญิง +
ที่
ชาย หญิง +
ที่
หญิง สาม
หญิง สาม
4
ความรัก ความ 2
2
สัมพันธ และ
ความผิดทาง
กฎหมาย
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จากตารางที่ 14 ไมพบความแตกตางในประเด็นเรื่องเพศของผูทําอัต
วินิบาตกรรม และเนื่องจากสาเหตุเรื่องความผิดทางกฎหมายทําใหไมพบวามีลักษณะการ
ทําอัตวินิบาตกรรมโดยทําราย/ฆาผูอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรมทันทีเชนเดียวกับกรณี
สาเหตุเรื่องความผิดทางกฎหมายเพียงอยางเดียว
สําหรับสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรมพบวาเปนนักเรียน 2 เหตุการณ
และอีกเหตุการณมีสถานภาพเปนภรรยานอยของเอเยนตยาบา
ประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม
ยังคงมีการที่ยังไมปกใจเชื่อวาผูตายจะทําอัตวินิบาตกรรม

9.5 สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก ความสัมพันธ
และ การเรียน
เนื่องจากมีขาวเพียง 3 ชิ้น 3 เหตุการณ จึงจะยกตัวอยางขาวตาม
ประเด็นที่จะกลาวถึงตอไปนี้

ประเด็นเรื่องเพศ สถานะ และความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม
ตารางที่ 15 จําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามเพศดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมของสาเหตุเรื่อง
ความรัก ความสัมพันธ และ การเรียน
จํานวนขาว (ชิ้น)
เพศของผูทําอัตวินิบาต
เพศของผูทําราย/ฆาผูอื่น
สาเหตุของ
กรรม
แลวทําอัตวินิบาตกรรม
การทําอัต
ชาย เพศ รวม
ชาย เพศ รวม
วินิบาตกรรม
ชาย หญิง +
ที่
ชาย หญิง +
ที่
หญิง สาม
หญิง สาม
3
ความรัก ความ 3
สัมพันธ และ
การเรียน
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จากตารางที่ 15 พบวาไมมีการทําราย/ฆาผูอื่นเชนเดียวกับกรณีสาเหตุ
เรื่องการเรียนเพียงอยางเดียว อีกทั้งยังไมพบวามีผูหญิงในกรณีนี้เลย
สําหรับสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรมนั้นพบวาถูกระบุดวยความเปน
นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ไดแก หนุมนักเรียนนอก นศ.มธ. นิสิตเกษตร และไมพบวาผูทํา
อัตวินิบาตกรรมมีชื่อเสียงหรือเกี่ยวของกับผูที่มีชื่อเสียงแตอยางใด

ประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม
ความมีเงื่อนงําออกมาในรูปของความขัดแยงในสาเหตุของการทําอัต
วินิบาตกรรมวาเกิดจากเหตุใดกันแน โดยผูที่ออกมาขัดแยงการสันนิษฐานของตํารวจ คือ
ครอบครัวของผูทําอัตวินิบาตกรรมโดยกลาวหาวา “ระบบโซตัส” ของมหาวิทยาลัยนําไปสู
ความกดดันจนตองทําอัตวินิบาตกรรมของนักศึกษา ในขณะที่อธิการบดีเปนตัวแทนทาง
มหาวิทยาลัยที่ออกมาแสดงความไมเห็นดวยโดยปฏิเสธวาระบบโซตัสไมนาจะเปนสาเหตุ
ที่แทจริง ซึ่งเหตุการณดังกลาวอาจจะมองไดวา หนังสือพิมพพยายามทําใหประเด็นเรื่อง
“ระบบโซตัส” ถูกตั้งคําถามใหกับสังคม ทั้งนี้เพื่อเกิดความแตกตางจากหนังสือพิมพอื่นก็
เปนได เนื่องจากขาวสดเลนประเด็น “ระบบโซตัส” โดยมีการรายงานความคืบหนาอยู 2-3
วัน ในขณะที่ไทยรัฐกลาวสรุปจบภายใน 1 วันเลยวาสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
เกิดจากความรัก ความสัมพันธเพียงอยางเดียว ดังนั้น ขาวสดจึงอาจพยายามที่จะมีมุม
มองที่แตกตางออกไปเมื่อเวลาที่ผูทําอัตวินิบาตกรรมถูกระบุวาเปนนักเรียน นักศึกษา โดย
แตกประเด็นออกจากปญหาเรื่องการเรียน และ ความรัก ความสัมพันธที่มักจะถูกนํามาใช
เปนสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมอยูเสมอ ดังนี้
(ขาวสด 18/8/45) ดิ่งคอนโดฯ 17 ชั้น นิสิตเกษตร ฆาตัว “คืนธรรม
ชาติ”…นองใหมป 1 วนศาสตร เผยอกหักเลยมุงปรัชญา ใสเครื่องแบบโดดละลิ่ว พรอม
หนังสือที่ชื่นชอบ
ตํารวจ (ผูตายมีอุปนิสัยชอบอานหนังสือเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเปนชีวิต
จิตใจ ผูตายเคยชอบผูหญิงคนหนึ่งถึงกับนํารูปผูหญิงมาใหแมดู แตตอมาเกิดอกหัก ซึ่ง
อาจเปนเหตุใหเกิดความออนไหวคลอยตามหนังสือที่อานเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษธรรม
ชาติ เรื่องการคืนสูธรรมชาติ กอนจะตัดสินใจลาโลกดวยการกระโดดตึก โดยเขียนจด
หมายลาตายทิ้งไว และอาจเกิดความเครียดในเรื่องการเรียนหนักดวย)
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(ขาวสด 19/8/45) แฉโซตัส-รับนองโหด ปมฆาตัว! นิสิตป 1
ม.เกษตรฯ…พี่ชายรายจม.ความในใจ สงเตือนภัยถึงทุกสถาบัน เผยกอนตายเครียดหนัก
บนอยากลาออกใหพนๆ อธิการบดีโตวุน-ไมนาใช
(ไทยรัฐ 18/8/45) หนุมม.เกษตรถูกสาวสลัดรักโดด
ไทยรัฐนําเสนอตางจากขาวสด
คอนโดฯ ตายรางเละ
ขัดแยงในสาเหตุ

สรุปประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรมที่นําเสนอในหนังสือพิมพไทย
จากการวิเคราะหประเด็นของขาวที่ถูกหนังสือพิมพพูดถึงภายในป 2544-2545
พบวาสําหรับประเด็นเรื่องสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม สาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธมี
ปริมาณมากที่สุด โดยเปนปริมาณที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสาเหตุอื่นๆ นอกจากนั้น สาเหตุ
เรื่องความรัก ความสัมพันธยังถูกนําไปกลาวรวมกับสาเหตุอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก ซึ่งโดยรวม
แลวมีปริมาณมากกวาครึ่งหนึ่งของปริมาณขาวที่พบทั้งหมด 478 ชิ้น และที่สําคัญไปกวานั้นคือ
เปนความรัก ความสัมพันธที่มีลักษณะที่ผูชายทําราย/ฆาผูอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรมถึง 1 ใน 3
ของขาวอัตวินิบาตกรรมทั้งหมด โดยผูที่ถูกทํารายคือ ผูหญิงและเด็ก
สวนสาเหตุที่มีปริมาณรองๆ ลงมาโดยมีจํานวนไลเลี่ยกันไดแก การเงิน การงาน
สุขภาพ สวนการที่ยังไมระบุสาเหตุ ความผิดทางกฎหมายมีจํานวนถัดมาโดยมีปริมาณใกลเคียง
กับสาเหตุที่มีมากกวา 1 สาเหตุคือ ความรัก ความสัมพันธ และ การเงิน การงาน ความรัก ความ
สัมพันธ และ สุขภาพ สวนสาเหตุที่มีปริมาณไมมากนัก ไดแก การเรียน สื่อมวลชน ลัทธิ ความเชื่อ
และสาเหตุที่มีมากกวา 1 สาเหตุคือ ความรัก ความสัมพันธ และ ความผิดทางกกฎหมาย ความรัก
ความสัมพันธ และ การเรียน
สําหรับประเด็นเรื่องเพศ สถานะและความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม
สรุปไดวา สวนใหญแลวผูชายจะทําอัตวินิบาตกรรมมากกวาผูหญิง โดยเฉพาะกรณีทําราย/ฆาผู
อื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรมในสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ สวนผูทําอัตวินิบาตกรรมที่เปน
เพศที่สามมักจะถูกระบุเกี่ยวของกับสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ
ดานสถานะนั้น ผูชายมักจะถูกระบุอาชีพโดยเฉพาะสาเหตุเรื่องการเงิน การงาน
ในขณะที่ผูหญิงกลับไมไดถูกกลาวถึงหนาที่การงาน หากแตถูกอางอิงดวยสถานภาพทางเพศและ
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ครอบครัวมากกวาการถูกระบุอาชีพ สวนสาเหตุอื่นๆ อยางสาเหตุเรื่องสุขภาพในประเด็นความเจ็บ
ปวยทางจิต ประเด็นเรื่องสถานะมีจุดที่นาสังเกตคือ ถาผูทําอัตวินิบาตกรรมมีสถานะทางสังคมที่ดี
เชน แพทย นักวิจัย นักศึกษา จะถูกนําเสนอใหเห็นถึงภาพความสูญเสียของบุคคลากรอันจะเปน
กําลังสําคัญของชาติตอไป ในทางกลับกันถาผูทําอัตวินิบาตกรรมไมมีสถานะทางสังคมที่นาสนใจ
หรือเปนบุคคลที่มีอาชีพทั่วๆ ไป เชน รปภ. ชางซอมนาฬิกา หรือไมไดระบุอาชีพจะถูกใชภาษา
เรียกวา “เพี้ยน” “สติแตก” “สติเฟอง” สวนสาเหตุเรื่องความผิดทางกฎหมายนั้น สถานะของผูทํา
อัตวินิบาตกรรมที่เปนเจาหนาที่ตํารวจจะถูกเพงเล็งมากเพราะเปนสถานะที่ตองคอยจับกุมผู
กระทําความผิดแทนที่จะกลายเปนผูทําความผิดเสียเอง สวนสาเหตุเรื่องการเรียน สื่อมวลชนนั้น
สถานะที่ถูกหนังสือพิมพกลาวถึงจะถูกเนนดวยวัย สภาพความเปนนักเรียน นักศึกษาของผูทําอัต
วินิบาตกรรมจนเห็นไดชัดเจน ในขณะที่สาเหตุเรื่องสุขภาพในประเด็นเรื่องผลกระทบจากฤทธิ์ของ
สารเสพติดที่สงผลตอสุขภาพ หนังสือพิมพไมคอยระบุอาชีพหากแตระบุสถานภาพทางเพศและ
ครอบครัวของผูทําอัตวินิบาตกรรมมากกวา
ดานความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม พบวา ถาผูทําอัตวินิบาตกรรมเปน
บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเกี่ยวของกับบุคคลที่มีชื่อเสียงมักจะไดรับการนําเสนอ และยิ่งถาเปนสาเหตุ
เรื่องความรัก ความสัมพันธ รวมทั้งการที่ยังไมสามารถระบุสาเหตุได ขาวนั้นก็ยิ่งถูกทําใหเปน
ประเด็นตอเนื่องหลายๆ วัน มีความพยายามที่จะเปดเผยขอมูลที่คาดวากําลังปกปดสังคมให
ประชาชนรับรู ทําใหขาวของผูทําอัตวินิบาตกรรมที่มีชื่อเสียงหรือเกี่ยวของกับบุคคลที่มีชื่อเสียง
กลายเปนประเด็นที่คนอยากรู อยากเห็น อยากใหหนังสือพิมพชวยเปดโปง
สําหรับประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม กลาวโดยสรุปคือ
สวนใหญแลวจะพบอยู 2 ประเด็น ไดแก การที่ยังไมปกใจเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัต
วินิบาตกรรม ซึ่งเห็นไดชัดเจนในกรณีที่ยังไมมีการระบุสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม โดย
หนังสือพิมพมักจะมุงประเด็นไปที่วาเหตุการณนั้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรมหรือเปนการ
ฆาตกรรมอําพรางมากกวากัน และ ความขัดแยงในสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม ที่มีผูที่ออก
มากลาวขัดแยงกับสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมที่ถูกพาดหัวขาวโดยผูที่กลาวขัดแยงที่นาสน
ใจ ไดแก จิตแพทย นักจิตวิทยา ซึ่งมักจะพูดถึงเรื่องปญหาทางสุขภาพคือ “ความเจ็บปวยทางจิต”
วาเปนสาเหตุสําคัญของการทําอัตวินิบาตกรรมประกอบกับปจจัยอื่นๆ ดวย เชน สิ่งเรา อารมณชั่ว
วูบ ซึ่งสาเหตุที่ถูกระบุและมักจะถูกขัดแยงดวยคํากลาวของจิตแพทย นักจิตวิทยาคือ สาเหตุเรื่อง
ความรัก ความสัมพันธ การเรียน และสื่อมวลชน
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2. จําแนกประเภทของวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรม
ประเด็นเรื่องการทําอัตวินิบาตกรรมที่หนังสือพิมพนําเสนอ ในชวงป 2544-2545
ไดสะทอนใหเห็นปรากฏการณหลักๆ เกี่ยวกับเรื่องการทําอัตวินิบาตกรรมที่หนังสือพิมพประกอบ
สรางขึ้น ปรากฏการณที่ถูกผลิตซ้ําและถายทอดผานชองทางของหนังสือพิมพจนนําไปสูการสราง
ความหมาย สรางความเขาใจและการรับรูความจริงเกี่ยวกับการทําอัตวินิบาตกรรมของสังคมนี้เอง
ที่เรียกวา “วาทกรรมเรื่องการทําอัตวินิบาตกรรม” การวิเคราะหวาทกรรมเรื่องการทําอัตวินิบาต
กรรมเปนการมองโครงสรางของวาทกรรม เพื่อชวยใหเห็นที่มาของการสรางวาทกรรมนั้น การนํา
เสนอบทวิเคราะหวาทกรรมเรื่องการทําอัตวินิบาตกรรมที่ถูกสื่อสารผานหนังสือพิมพ ไดแบงการ
วิเคราะหออกเปน 3 องคประกอบ คือ การจัดประเภทของวาทกรรมที่หนังสือพิมพนําเสนอ ผูสรางผูถูกสรางของแตละวาทกรรม และวิธีการสรางวาทกรรมที่สื่อมวลชนใช โดยนําทั้ง 3 องคประกอบ
มาพิจารณาแยกแยะในแตละวาทกรรม เสนอเปนภาพรวมในตาราง ดังนี้
ตารางที่ 16 สรุปการวิเคราะหวาทกรรมที่สรางความหมายเรื่องอัตวินิบาตกรรมในหนังสือพิมพไทย
ประเภทของวาท
กรรม
1. วาทกรรมความรุน
แรงตอผูหญิงและ
เด็กอันเกิดจาก
ปญหาเพศนํามาซึ่ง
การทําอัตวินิบาต
กรรม

ผูสราง – ผูถูกสราง

- สถาบันจิตแพทย
- หนังสือพิมพ (ไมระบุแหลงขาว)
- เจาหนาที่ตํารวจ
- ครอบครัว / ญาติของผูทําอัต
วินิบาตกรรม
- ผูเห็นเหตุการณ / เพื่อนบาน
- ผูบังคับบัญชา
- เพื่อนรวมงาน
2. วาทกรรมผูชายทํา - หนังสือพิมพ (ภาษา)
อัตวินิบาตกรรม
- เจาหนาที่ตํารวจ
เพราะประสบปญหา - ครอบครัว / ญาติของผูทําอัต
หนักในชีวิต
วินิบาตกรรม
- ผูบังคับบัญชา / ลูกจาง
- ผูเห็นเหตุการณ
- แฟน
- เพื่อน
- ลูกศิษย

วิธีการสรางวาทกรรม

- ผูทําอัตวินิบาต
กรรมที่ทําราย/ฆา
ผูหญิงและเด็ก

- การผลิตซ้ํา
- ทําใหเปนเรื่องสวนตัว
- ทําใหการทําอัตวินิบาตกรรม
เปนเรื่องเล็ก ไมนาสนใจ
- ใชคุณคาขาวดานองค
ประกอบเรื่องเพศและผล
กระทบ

- ผูทําอัตวินิบาต
กรรมที่เปนผูชาย

- กําหนดสถานะทางดานหนา
ที่การงาน
- ใชคุณคาขาวดานผลกระทบ
และสะเทือนอารมณ
- ตอกย้ํามายาคติ
- ตอกย้ําภาพเหมารวม
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ประเภทของวาท
กรรม
3. วาทกรรมการทํา
อัตวินิบาตกรรมเปน
พฤติกรรมเบี่ยงเบน

ผูสราง – ผูถูกสราง

- หนังสือพิมพ (ภาษา)
- เจาหนาที่ตํารวจ
- ครอบครัว / ญาติของผูทําอัต
วินิบาตกรรม
- ผูเห็นเหตุการณ
4. วาทกรรมผูหญิง - หนังสือพิมพ (ภาษา)
ทําอัตวินิบาตกรรม - ผูชายที่ถูกกลาวถึงวาเปน
เพราะความโงเขลา สาเหตุของการทําอัตวินิบาต
และออนแอของตัว กรรม
เอง
- ญาติของผูชาย
- เจาหนาที่ตํารวจ
- นักการเมือง
5. วาทกรรมการทํา - หนังสือพิมพ (ไมระบุแหลงขาว)
อัตวินิบาตกรรมเปน - เจาหนาที่ตํารวจ
ทางออกของการถูก - ภรรยาของผูทําอัตวินิบาตกรรม
ลงโทษทางอาญา
- ญาติของผูถูกทํารายโดยผูทํา
และสังคม
อัตวินิบาตกรรม
- ผูเห็นเหตุการณ / เพื่อนบาน
6. วาทกรรมโรคทาง - สถาบันจิตแพทย / จิตวิทยา
จิตหรือซึมเศราเปน - เจาหนาที่ตํารวจ / ครอบครัว /
ปจจัยหนึ่งของการทํา ญาติของผูทําอัตวินิบาตกรรม / ผู
อัตวินิบาตกรรม
บังคับบัญชา / แฟน

- ผูทําอัตวินิบาตกรรม

วิธีการสรางวาทกรรม
- ใชคุณคาขาวดานความ
แปลกและผลกระทบ
- สรางเสนแบงคนปกติ /
คนบา

- ผูทําอัตวินิบาตกรรมที่ - ตอกย้ํามายาคติ
เปนผูหญิง
- ตอกย้ําภาพเหมารวม
- สรางเสนแบงผูหญิงดี /
ไมดี

- ผูทําอัตวินิบาตกรรม

- ผูทําอัตวินิบาตกรรม
โดยเฉพาะที่เปนนัก
เรียน นักศึกษา หรือ
เปนเด็ก หรือใชวิธีการ
ทําอัตวินิบาตกรรมที่รุน
แรงมาก
7. วาทกรรมผูชายทํา - ผูทําอัตวินิบาตกรรมที่เปนผูชาย - ผูหญิงที่ถูกกลาวถึงวา
อัตวินิบาตกรรมดวย - เจาหนาที่ตํารวจ
เปนสาเหตุของการทํา
สาเหตุเรื่องความรัก - ครอบครัว / ญาติของผูทําอัต
อัตวินิบาตกรรม
ความสัมพันธเพราะ วินิบาตกรรม
- ครอบครัวของผูหญิงที่
พฤติกรรมของผูหญิง - เพื่อน
ถูกกลาวถึงวาเปน
- ผูเห็นเหตุการณ / เพื่อนบาน / สาเหตุของการทําอัต
เพื่อนขางหอง
วินิบาตกรรม

- อางอิงกรอบของ
กฎหมายและศีลธรรม
- การผลิตซ้ํา
- ลดรูปเหลือการอธิบาย
ดวยเหตุผลเดียว
- การรื้อสรางมายาคติ
- ใชคุณคาขาวดานความ
ขัดแยงและความเดน

- ใชคุณคาขาวดานองค
ประกอบเรื่องเพศและ
ความขัดแยง
- ทําใหการทําอัตวินิบาต
กรรมเปนเรื่องเล็ก ไมนา
สนใจ
- ทําใหเปนเรื่องสวนตัว
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ประเภทของวาท
ผูสราง – ผูถูกสราง
กรรม
8. วาทกรรมความ
- หนังสือพิมพ (ไมระบุแหลง
- ผูทําอัตวินิบาต
สงสัยในเหตุการณการ ขาว)
กรรม
ทําอัตวินิบาตกรรม
- เจาหนาที่ตํารวจ / แพทย /
อัยการ / คณะกรรมาธิการการ
ยุติธรรมและคณะตรวจสอบขอ
เท็จจริง
- ครอบครัว / ญาติของผูทําอัต
วินิบาตกรรม / เพื่อน
9. วาทกรรมผลกระทบ - หนังสือพิมพ (ภาษา)
- ผูทําอัตวินิบาต
จากสารเสพติดนํามา - เจาหนาที่ตํารวจ
กรรมที่เสพสารเสพ
ซึ่งการทําอัตวินิบาต
- มารดา / ญาติของผูทําอัต
ติด
กรรม
- คนในครอบครัวที่
วินิบาตกรรม
- ผูทําอัตวินิบาตกรรมที่มีคนใน เสพสารเสพติดของผู
ครอบครัวเสพสารเสพติด
ทําอัตวินิบาตกรรม
- ผูเห็นเหตุการณ
10. วาทกรรมการ
- หนังสือพิมพ (ไมระบุแหลง
- สถาบันสื่อมวลชน
เลียนแบบและความ ขาว)
ที่ไมใชหนังสือพิมพ
หมกมุนในสื่อมวลชน - เจาหนาที่ตํารวจ
- ผูทําอัตวินิบาต
นํามาซึ่งการทําอัต
- ยา บิดา มารดาของผูทําอัต
กรรม
วินิบาตกรรม
วินิบาตกรรม
11. วาทกรรมเพศที่
- หนังสือพิมพ (ไมระบุแหลง
- ผูทําอัตวินิบาต
เบี่ยงเบนมักจะหมก
ขาว / ภาษา)
กรรมที่ถูกระบุวาเปน
มุนกับปญหาเพศจน - เจาหนาที่ตํารวจ
เพศที่สาม
นําไปสูการทําอัต
- คูกรณีของผูทําอัตวินิบาต
วินิบาตกรรม
กรรม
- ญาติพี่นองของผูทําอัตวินิบาต
กรรม
12. วาทกรรมพฤติ
- หนังสือพิมพ (ภาษา)
- ครูที่ถูกระบุวาเปน
กรรมของครูมีสวนทํา - บิดา มารดาของผูทําอัต
สาเหตุที่ทําใหนัก
ใหนักเรียนทําอัต
วินิบาตกรรมที่เปนนักเรียน
เรียนทําอัตวินิบาต
วินิบาตกรรม
- รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
กรรม
- สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

วิธีการสรางวาทกรรม
- คุณคาขาวดานความมี
เงื่อนงํา
- กรอบความรูทางอาชญ
วิทยา

- ใชคุณคาขาวดานผล
กระทบ สะเทือนอารมณ
และบริบททางสังคม
- สรางเสนแบงคนมีสติ / คน
คลุมคลั่ง
- ลดรูปเหลือการอธิบาย
ดวยเหตุผลเดียว
- ใชคุณคาขาวดานผล
กระทบและบริบททางสังคม

- ตอกย้ํามายาคติ
- ตอกย้ําภาพเหมารวม
- ลดรูปเหลือการอธิบาย
ดวยเหตุผลเดียว
- การใหอารมณกับเหตุ
การณทํานองเสียดสี ประชด
ประชัน
- ใชคุณคาขาวดานความขัด
แยงและบริบททางสังคม
- การสรางเสนแบงครูที่ดี /
ไมดี
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1. วาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอันเกิดจากปญหาเพศนํามาซึ่ง
การทําอัตวินิบาตกรรม
วาทกรรมนี้ถูกสรางดวยการผลิตซ้ําเปนสัดสวนที่สูงที่สุดของทุกวาทกรรมในขาว
อัตวินิบาตกรรมตลอดระยะเวลาในป 2544-2545 ภายใตสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่อง
ความรัก ความสัมพันธ ในประเด็นความรัก ความสัมพันธระหวางคนรัก รวมทั้งสาเหตุที่มีมากกวา
1 สาเหตุ ไดแก ความรัก ความสัมพันธ และ การเงิน การงาน ความรัก ความสัมพันธ และ สุขภาพ
โดยเปนสาเหตุที่มีลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมซึ่งมีการทําราย/ฆาผูอื่นดวย และผูที่ถูกทําราย
นั้นคือ ผูหญิงและเด็ก
วาทกรรมนี้จึงครอบคลุมสาเหตุดังกลาวซึ่งมีจํานวนขาวเกือบถึง 1 ใน 3 ของขาว
อัตวินิบาตกรรมที่ถูกจําแนกดวยสาเหตุตางๆ ทั้งหมด 478 ชิ้น ซึ่งผูชายจะเปนผูที่ทําความรุนแรง
ตอผูหญิงและเด็กดวยปริมาณขาวที่สูงกวาผูหญิงอยางมาก โดยสรางความหมายวา เหตุการณ
การทําความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอันเกิดจากเรื่องความหึงหวง การงอขอคืนดีไมสําเร็จ การถูก
กีดกัน รักสามเสา อกหัก จะจบลงดวยการทําอัตวินิบาตกรรมของผูกระทําความรุนแรง เชน หนุม
งอเมียไรผล ยิงหัวลูกแลวจอขมับตัวเอง (ไทยรัฐ 13/3/44) งอไมไดผัวยิงเมียฆาตัวตาย (เดลินิวส
4/4/44) ลูกรานปนรักคุด ฆาแฟน-ยิงตัว…สยอง 2 ศพ ทาศิริราช จม.แฉแคน (ขาวสด 25/4/44)
หึงแมมายจอยิงพรุน ฆาตัวตาม (ไทยรัฐ 17/6/44) รัดคอฆาเมีย แขวนคอตาม…ฝายหญิงแยกทาง
ตามงอไมยอมดี (ไทยรัฐ 10/8/44) ส.ต.ท.ตามตื๊อรัก ระเบิดอก ฆา “บัณฑิตสาว” เลิกกันไป 6
เดือน หญิงรับหมั้นใหม ยังมาบังคับใหถอน ยิงตัวตามแตรอด (ไทยรัฐ 28/5/45) “ตม.” หึงแฟนสาว
ยิงดับกอนยิงตัวตาม (เดลินิวส10/5/45)
ผูสรางวาทกรรมนี้มีทั้งกลุมที่เปนผูมีอํานาจในสังคม ไดแก สถาบันจิตแพทย เจา
หนาที่ตํารวจ หนังสือพิมพ และกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับเหตุการณ ไดแก ครอบครัว / ญาติของผู
ทําอัตวินิบาตกรรม ผูเห็นเหตุการณ / เพื่อนบาน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
สถาบันจิตแพทยสรางวาทกรรมนี้โดยกลาวใหสัมภาษณวา ปญหาความรุนแรง
ซึ่งมีสาเหตุมาจากความหึงหวงที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้น โดยสวนมากฝายหญิงจะเปนผูถูกกระทําจาก
ฝายชาย สาเหตุสําคัญคือ ฝายชายไมสามารถจัดการอารมณของตัวเองได ซึ่งเปนธรรมดาที่เมื่อ
เกิดความรักมากก็โกรธแคนมาก เมื่อทํารายคนอื่นแลวผูกระทํามักฆาตัวตายตามเปนเพราะมี
ความรูสึกอะไรหลายๆ อยางเขามาดวยกันในชวงนั้นทําใหตองจบชีวิตตนเองในที่สุด วิธีการแก
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ปญหาที่ดีที่สุดคือ ตองแกที่ตนเหตุดวยการปลูกฝงความฉลาดทางอารมณ (EQ) ใหกับลูกตั้งแตยัง
เด็ก (เดลินิวส 7/11/45)
สวนผูสรางวาทกรรมอื่นๆ จะกลาวถึงเหตุการณการใชความรุนแรงตอผูหญิงและ
เด็กของผูทําอัตวินิบาตกรรมโดยใหสาเหตุวามาจากปญหาเพศไมวาจะเปนความหึงหวง การถูก
กีดกัน การหยาราง การงอขอคืนดี รักสามเสา อกหัก จนนําไปสูการทําอัตวินิบาตกรรมของผู
กระทําความรุนแรงในที่สุด
ผูถูกสรางวาทกรรมซึ่งคือผูทําอัตวินิบาตกรรมที่ทําราย/ฆาผูหญิงและเด็กเปนผู
ชายในปริมาณที่สูงมากเมื่อเทียบกับผูหญิงดังที่ไดกลาวมาแลว และมีสถานะที่หลากหลายมากตั้ง
แตระดับหมอ วิศวกร ครู พระ นักธุรกิจ นักเรียน ไปจนถึงระดับคนงานกอสราง จึงเปนวาทกรรมที่
สรางความหมายใหเห็นวา การทําความรุนแรงตอผูอื่นเปนธรรมชาติของผูชายไมวาจะอยูในระดับ
ใดของสังคม และตอกย้ําความหมายที่วา ผูหญิงมักจะตกเปน “เหยื่อ” ของความรุนแรงดังกลาว
นอกจากนั้น วาทกรรมนี้ยังแสดงใหเห็นวาผูที่แข็งแรงกวาจะทํารายผูที่ออนแอกวาดวย กลาวคือ
นอกจากผูชายจะทํารายผูหญิงแลว ผูชายยังทํารายลูก และผูหญิงเองก็ทํารายลูกดวย เชน แมคลั่ง
จับลูก 2 คน โยนตึก! โดดตามรางแหลก…เหตุเดือดแคนผัวชาวไตหวัน อยูกินนาน 6 ป เพิ่งรูเปน
เบอร 2 มิหนําพาเมียหลวงมาบอกเลิก (ไทยรัฐ 10/11/45) โดยสิ่งที่ถูกกลาวถึงวาเปนสาเหตุของ
ความรุนแรงภายใตการทํางานของวาทกรรมนี้คือ อารมณชั่ววูบ ความโมโห การดื่มสุราของผูทํา
อัตวินิบาตกรรม

2. วาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมเพราะประสบปญหาหนักในชีวิต
วาทกรรมนี้ถูกนําเสนอในสัดสวนถัดมาจากวาทกรรมชุดแรก
โดยสรางความ
หมายวา ปญหาหนักๆ ในชีวิต เชน การเปนหนี้เปนสิน การไมมีเงินใช การมีปญหาเกี่ยวกับอาชีพ
การงาน การเปนโรครายเรื้อรังรักษาไมหาย รวมทั้งการกอความผิดทางกฎหมาย เปนปญหาของผู
ชายจนนําไปสูการทําอัตวินิบาตกรรม ดังนั้น วาทกรรมดังกลาวจึงครอบคลุมสาเหตุของการทําอัต
วินิบาตกรรมเรื่องการเงิน การงาน เชน
ผูกคอตายหนีหนี้ รร.100 ล. โดนยึด…ไรปญญาใชเงินใหตระกูลดัง (เดลินิวส
2/7/44) เสี่ยสิงคโปรเจงเชือดคอในไทย…บินมากูเงินแตหาไมได เครียดคลั่ง (ขาวสด 5/2/44) หนุม
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เบียรธุรกิจเจงซดยาพิษ (เดลินิวส 9/5/44) ธุรกิจเบนซพัง เสี่ยยิงตัวตาย!…ควาปนลูกซองสั้น ซัด
เปรี้ยงทองทะลุ (ไทยรัฐ 28/2/44) พิษเศรษฐกิจยิงขมับ 2 ศพ…อดีตเสี่ยยิงเมียรักแลวฆาตัว (เดลิ
นิวส 10/6/44) กองทุนหมูบานละลานทําปธ.เครียดผูกคอดับ (เดลินิวส 16/7/44) สถาปนิกเครียด
ดิ่งหางสยอง…ขับบีเอ็มขึ้นที่จอด แฉโดนฟองคดีอื้อ (ขาวสด 7/7/45) เผาบาน “พตท.” สตต.คลั่ง
ฆาตัว…ทิ้งจม.แคนถูกไลออก กลั่นแกลง (ขาวสด 24/7/44)
รวมทั้งสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความผิดทางกฎหมาย
เชน
รตอ.แกงคาไถยิงตัวตอหนาเมีย (ขาวสด 21/9/45) อดีตสตท.ยิงตัวตายหนีคดีอื้อ! (เดลินิวส
8/10/45) ด.ต.เอ็ม 16 ผูกคอตาย หนี “อาญา” (เดลินิวส 28/12/45) ตลอดจนสาเหตุของการทําอัต
วินิบาตกรรมเรื่องสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางกาย เชน เสี่ยเจาของรานเสื้อระเบิดสมอง
ดับ…“ทรมาน” โรคราย! ตายดีกวา (เดลินิวส 18/6/45) สามี-“ศันสนีย” ชูชาติยิงตัวตาย…โรครุมตาใกลบอดเลยตัดสินใจลาโลก (ไทยรัฐ 20/10/45) เสี่ยวิศวะดับ หนีโรคราย…พุงหลาวโหมงโลก
ตายสยอง (ไทยรัฐ 13/12/45) พอมัดมือลูกเมีย เดินลงน้ํา ตายหนีโรคเอดส…สภาพศพสุดสะเทือน
ใจ แมกอดลูก 5 เดือนคาอก ทิ้งจดหมายสั่งเสียญาติ หามแยกศพเผาเด็ดขาด (ไทยรัฐ 10/9/44)
นอกจากนั้น ยังรวมถึงสาเหตุที่มีมากกวา 1 สาเหตุคือ สุขภาพ และ การเงิน การงาน เชน ธุรกิจลม
หนี้ลน นายแบงกสติแตก วางยายิง 8 ศพ…ไมเวนลูกเมีย-แมยาย-นองเมีย อดีตผจก.ธนาคาร
เครียดจนคลั่ง (เดลินิวส 19/2/44) หมอเครียดจัด ซดยาพิษฆาตัวตาย…โสด-ซี 7 เพิ่งโดนคําสั่ง
ยาย (เดลินิวส 17/12/45) ฝรั่งนักธุรกิจยิงตัวสยอง! …เครียดจัดปญหาชีวิตขอลาตาย (ไทยรัฐ
11/5/45) นอกจากนั้น สาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธก็ทํางานครอบคลุมวาทกรรมนี้ดวยการ
ถูกนําไปกลาวถึงรวมกับสาเหตุเรื่องการเงิน การงาน สุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางกาย
เชน ตกงาน-เมียทิ้ง! ซดยาพิษ กอดลูกตายดวย...แฝดรอดชีวิต 1 คน เขียนจดหมายลา! ฝากญาติ
ชวยเลี้ยง (ไทยรัฐ 8/10/45)
ผูสรางวาทกรรมนี้เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมที่พบ
ไดบอยในขาวอัตวินิบาตกรรม ไดแก เจาหนาที่ตํารวจ ครอบครัว / ญาติของผูทําอัตวินิบาตกรรม ผู
บังคับบัญชา ลูกจาง ผูเห็นเหตุการณ แฟน เพื่อน ลูกศิษย รวมทั้งตัวหนังสือพิมพเอง
วาทกรรมนี้เปนการตอกย้ําภาพเหมารวมที่วา ปญหาหนักๆ ในชีวิตมักจะเปน
ปญหาของผูชาย ดังนั้น เมื่อชีวิตตองเผชิญเรื่องราวหนักๆ ก็อาจจะทําใหตัดสินใจทําอัตวินิบาต
กรรมได อันเปนการเนนใหเห็นถึงความอดทนที่มีการสิ้นสุดของผูชาย และยังชวยสรางความชอบ
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ธรรมใหกับผูชายที่ทํารายบุคคลในครอบครัวแลวทําอัตวินิบาตกรรมดวยวาเปนการกระทําที่หมด
หนทางแกไขปญหาจริงๆ
3. วาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน
หนังสือพิมพมักนําเสนอวาการทําอัตวินิบาตกรรมเปนเหตุการณที่ไมปกติ เนื่อง
จากเปน “ธรรมดา” ของมนุษยที่ยอมจะรักชีวิตของตัวเอง ดังนั้น เมื่อเกิดการทํารายตัวเองจึงเปน
เหตุใหหนังสือพิมพมองวามันเปนเหตุการณของคนที่ในขณะนั้นมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ
การที่หนังสือพิมพมองเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมจากพื้นฐานที่วามันเปนความผิดปกติซึ่ง
ถึงแมจะเกิดขึ้นบอยครั้งแคไหนก็ยังคงเปนความไมธรรมดาอยูนั่นเองเพราะขัดกับสามัญสํานึกใน
ความรักชีวิตของมนุษย จึงทําใหเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมยังคงถูกนําเสนอบนหนาหนังสือ
พิมพอยูตลอดเวลา จึงอาจกลาวไดวาวาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทํางานครอบคลุมทุกสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
นอกจากการมองเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมจากพื้นฐานที่วามันเปนความ
ผิดปกติแลว วาทกรรมนี้ยังเปนวาทกรรมที่มักจะไดรับการขยายกวางขึ้นดวยเหตุการณความคลุม
คลั่งของผูทําอัตวินิบาตกรรม เพราะทําใหภาพความชัดเจนของการทําอัตวินิบาตกรรมเปนพฤติ
กรรมที่เบี่ยงเบนนั้นมีความคมชัดยิ่งขึ้น ซึ่งมักจะเกี่ยวของอยูในสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
เรื่องสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางจิตและผลกระทบจากฤทธิ์ของสารเสพติดที่สงผลตอสุข
ภาพ และสาเหตุเรื่องลัทธิ ความเชื่อ เชน เขมรคลั่งปนเสาไฟฟา “สนามกอลฟ” (เดลินิวส 1/9/44)
คลั่งโดดตึกโชคดีแคขาหัก (เดลินิวส 30/4/45) “หนุมยุนคลั่งลัทธิดิ่งร.ร.หรู…สวดมนตโรยเกลือ
กอนกระโดดลงมา (เดลินิวส 7/4/44)
วาทกรรมนี้ถูกสรางขึ้นจากทั้งกลุมที่มีอํานาจและบุคคลทั่วๆ ไป คือ หนังสือพิมพ
และ เจาหนาที่ตํารวจ ญาติ / ครอบครัวของผูทําอัตวินิบาตกรรม รวมทั้งผูเห็นเหตุการณดวย
จากการรวบรวมขาวอัตวินิบาตกรรมที่ถูกนําเสนอภายใตวาทกรรมนี้พบวามีสัด
สวนซึ่งอยูในกลุมปริมาณเดียวกับอีก 2 วาทกรรมที่จะกลาวถึงตอไป
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4. วาทกรรมผูหญิงทําอัตวินิบาตกรรมเพราะความโงเขลาและออนแอของ
ตัวเอง
วาทกรรมนี้ถูกนําเสนอในสัดสวนใกลเคียงกับวาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรม
เปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่กลาวถึงขางตนและวาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนทางออกของ
การถูกลงโทษทางอาญาและสังคมที่จะกลาวถึงตอไป โดยวาทกรรมนี้สรางความหมายใหผูหญิงที่
ทําอัตวินิบาตกรรมวาถูกหลอกลวง ไมรูทันผูชาย ไมเขมแข็ง ไรเหตุผล ใชแตอารมณจนเกิดความ
เขาใจผิดคิดไปเองตางๆ นานา ทั้งนี้จะเห็นไดชัดเจนที่สุดจากสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
เรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางคนรัก เชน
สาวนอยใจผัวรปภ.จะกระโดดตึก เพิ่งรูตัวเองตกเปนเมียนอยรับสภาพไมไดแถม
เมียหลวงก็พักอยูอพารตเมนตเดียวกันใหช้ําใจ (เดลินิวส 20/8/44)
สาวใหญลูก 2 กลัวถูกผัวทิ้ง กระโดดสะพานกรุงเทพหวังฆาตัวตาย...แฉชีวิต
รันทด ผัวทํางานเรือสินคาตางประเทศกําลังจะตีจาก ตัวเองทําใจไมไดเลยคิดสั้น (ไทยรัฐ 3/10/44)
หญิงนอยใจแฟนทอดทิ้ง อางวางเดียวดายคิดมากอาจมีหญิงอื่น กรอกยาพิษดับ
อนาถ (เดลินิวส 26/11/44)
พ.ญ.นอยใจสามีที่เปนหมอเหมือนกัน ยิงตัวตาย ระบุสาเหตุมาจากเมื่อวานอดีต
แฟนสาวแตตอนหลังคบหากันเปนแคเพื่อน สงขอความจากตางประเทศมาใหทางอีเมลเนื่องในวัน
แหงความรัก คนตายไปเห็นเขาเกิดนอยใจคิดมาก (เดลินิวส 15/2/45)
สุดสยองสาวทอง 3 เดือนดิ่งตึกฆาตัวตาย เผยเหตุนอยใจผัวตํารวจที่ขอเงินสงไป
ใหลูกเมียเกา...ตร.สันนิษฐานคงนอยใจที่สามีใหความสําคัญกับเมียเกามากเกินไป (ขาวสด
7/3/45)
เมียไทยนอยใจผัวหนุมเมืองน้ําหอม ตัดสินใจพุงหลาวดิ่งจากชั้น 20 คอนโดฯ หรู
กลางกรุงประชดดับสมใจ เหตุแคทะเลาะกันแลวสามีหุนหันออกจากหองไปสงบสติอารมณบาน
เพื่อน (เดลินิวส 28/7/45)
นอกจากวาทกรรมนี้จะครอบคลุมสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธอยางเดียว
แลวยังรวมไปถึงสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธของผูหญิงที่มีความเจ็บปวยทางจิตดวย กลาว
คือ ผูหญิงซึ่งเปนผูถูกสรางของวาทกรรมนี้ถูกใหความหมายวามักจะมีปญหาเรื่องความรัก ความ
สัมพันธควบคูไปกับอาการปวยเปนโรคจิตของตน เชน “หมอฟนสาว” ฆาตัว ดิ่งคอนโด ถูกปอก
ลอกนับลาน….ปวยโรคซึมเศรา มีแฟน 3 คน-ถูกทิ้งแถมตุนเงินไปอื้อ โทร.ไปบอกพี่สาวกอนเหิน-
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ลาโลก! (ขาวสด 28/6/45) อันยิ่งเปนการทําใหชวยเนนย้ําหรือ “ปกปาย” ใหกับผูหญิงวาโงเขลา
และออนแอทางจิตใจ
แมแตสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องการเงิน การงาน ซึ่งนาจะแสดง
ความเขมแข็งใหกับผูหญิง แตกลับกลายเปนสาเหตุที่ชวยตอกย้ําใหเห็นถึงการเปนผูถูกกระทําของ
ผูหญิงอยางเดนชัดยิ่งขึ้น นั่นคือ ผูหญิงที่มีปญหาเรื่องการเงิน การงานมักจะถูกลอลวงหรือตกเปน
“เหยื่อ” “สาวเคราะหราย” จนตองทําอัตวินิบาตกรรม เชน สาวอีสานคิดฆาตัวตายเดินใหรถชนเพื่อ
หนีซองนรกหลังถูกนายหนาหลอกไปขายซอง “เจเทพ” ที่สงขลา...บังคับใหรับแขก หากใครขัดขืน
สั่งแมงดาใหซอมกระอักเลือด พอกิจการซบเซาเตรียมสงเหยื่อไปขายตอบนเรือชาวประมง สาว
เคราะหรายกลัวติดโรคเอดส ตัดสินใจหนีไปตายเอาดาบหนา แตไมรูจักหนทางไมรูจะหันไปพึ่งใคร
เลยกะฆาตัวตาย ตํารวจมาชวยไวทัน (เดลินิวส 26/5/44) รวมทั้งยังเปนผูหญิงที่มีความคลุมคลั่ง
อันแสดงถึงความเจ็บปวยทางจิตอีกดวย เชน สาวลูกครึ่งเผยชีวิต ตองทํามาหากินตามบารอะโกโก
หลังถูกหนุมขมขืนจนทองตองไปแอบคลอดลูก...หอบทารกนอยบากหนาไปหาเพื่อน หวังยืมเงิน
เดินทางกลับบานที่ตางจังหวัดแตเคราะหซ้ํากรรมซัดไมพบเพื่อน ตองอุมลูกนอยไปนั่งขอทานขาง
ถนน กอนสิ้นหวังคลุมคลั่งหนัก อยากจะตายใหรถชน (เดลินิวส 29/10/44)
ผูสรางวาทกรรมนี้ ไดแก ผูชายที่ถูกกลาวถึงวาเปนสาเหตุของการทําอัตวินิบาต
กรรม ญาติของผูชาย เจาหนาที่ตํารวจ ที่พยายามออกมากลาวถึง”เหตุผล”ที่แทจริงอันตรงกันขาม
กับความเขาใจของผูหญิงที่ตัดสินใจทําอัตวินิบาตกรรม เชน การโตแยงของญาติของฝายชายที่
ระบุวา ผูหญิงหวาดระแวงเกินไป เพราะตองเลี้ยงลูกอยูที่บาน ทําใหคิดไปตางๆนานาวา สามีจะ
นอกใจ โดยสาเหตุที่แทจริงคือ สามีมีงานเขามามากทําใหไมคอยมีเวลาใหครอบครัว แตฝายผู
หญิงก็คิดมากเกินไป
หนังสือพิมพมีการสัมภาษณนักการเมืองที่ดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ถึงวิธีการที่จะแกปญหาการทําอัตวินิบาตกรรมอันเกิดจากความโงเขลา
และออนแอของผูหญิง ซึ่งคําตอบที่ไดกลับเปนการที่ผูหญิงตองมีคติเตือนใจวา “อยาใจงาย” หรือ
สะทอนความนัยวาจะไดไมตองถูกหลอกนั่นเอง คือ ใหผูหญิงเปนฝายรักนวลสงวนตัว ดูแลตัวเอง
จะไดไมตกอยูในสภาพที่โงเขลาและออนแอ
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5. วาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนทางออกของการถูกลงโทษทาง
อาญาและสังคม
วาทกรรมนี้ถูกผลิตซ้ําอยางสม่ําเสมอโดยผานการใหสาเหตุของการทําอัตวินิบาต
กรรมเรื่องความผิดทางกฎหมายและสาเหตุอื่นๆ ที่มีลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมซึ่งไดทําราย/
ฆาผูอื่นดวยโดยเฉพาะสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางคนรัก รวมทั้งสาเหตุเรื่องการเงิน
การงาน และสุขภาพในประเด็นผลกระทบจากฤทธิ์ของสารเสพติดที่สงผลตอสุขภาพ ซึ่งมักจะบง
บอกวา ผูทําอัตวินิบาตกรรมเกิดความสํานึกผิด หรือตองการชดใชหนี้กรรมของตัวเอง รวมทั้ง
ตองการหนีอาญา หนีคดี หนีความผิดในสิ่งที่ตัวไดกอเอาไว โดยวาทกรรมนี้ถูกนําเสนอในสัดสวน
เดียวกับวาทกรรม 2 ชุดกอนหนานี้
ตัวอยางขาวอัตวินิบาตกรรมที่ครอบคลุมวาทกรรมนี้ ซึ่งเปนสาเหตุเรื่องความผิด
ทางกฎหมายที่มีปริมาณพอๆ กับสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางคนรัก ที่ผูทําอัต
วินิบาตกรรมไดทําราย/ฆาผูอื่นดวย คือ สตท.จอยิงหัวหนีคดีจี้ชิงบัตรรูดเอทีเอ็ม!…ถูกลอมตัดสิน
ใจตายมีประวัติฉกาจ-ฆาคน (ไทยรัฐ 8/10/45) อบต.หามคนตีกัน ถูกกระทืบชักปนยิงแหลก…คน
กินลาบซวย โดนชายโครง นองเจาของรานหลังทะลุ-ตาย ตํารวจลอมจับ จอยิงหัวหนีผิด (ไทยรัฐ
12/3/45) พอเครียดขึ้นศาล ฆาลูก-ฆาตัว!…กลัวแพคดี ชิงตายกอน ฟงตัดสิน (ขาวสด 9/7/45)
จับอีก 2 แกงโจรตูเซฟยิงตัวตายคากุญแจมือ (ขาวสด 30/8/45)
ขอรวมรักไมให! เชือดสาวแลวผูกคอหนีผิด…คนงานกอสรางถูกสาวสมุหบัญชีทิ้ง
หนีตามผจก. ตามพบออนขอรําลึกความหลังผิดหวัง-ปาดคอ (ไทยรัฐ 21/6/44) พอปาดคอลูกชาย
ตายสยอง! แคนเมียมีผัวใหม…เชือดคอตัวเอง หวังตายหนีผิด หมอชวย-รอด (ไทยรัฐ 10/2/45)
พิษรักแรงหึง ผัวโหดแคนเมียปนใจใหชายอื่นจับกรอกยาฆาแมลงตายสยองแลวซดยาพิษดิ้นพราด
หวังตายตามหนีผิด (ไทยรัฐ 24/6/44) รองเจาวัดหึง ลูกซองยิงสาว...หลังกอเหตุกลัวความผิด
ระเบิดอกตัวเองดับสยอง (ไทยรัฐ 26/2/45)
สวนสาเหตุเรื่องการเงิน การงาน และสุขภาพในประเด็นเรื่องผลกระทบจากฤทธิ์
ของสารเสพติดที่สงผลตอสุขภาพ เชน ยิงลูกบานดับ ประธานอบต.ปนโหด…จอหัวโปงตายตาม
หนีอาญา (เดลินิวส 9/10/45) หนุมกฟผ.ยิงดิ้น 3 ยัวะมายึดรถ…ไมรอดจนมุมตํารวจ ระเบิดอกฆา
ตัวตาย หนีผิดหลังเหตุสยอง (เดลินิวส 2/1/45) หวดฉับแรกลมตึง ซ้ํากบาลกับที่หนา เหตุเสพยา
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บางอม หลอน-ถูกตามฆา...หลังลงมือฆาเลือดในอกเสร็จนาย…คงจะหายคลั่ง เกิดสํานึกผิดกลัว
ความผิดที่กอขึ้นเลยควายาฆาแมลงกิน (ไทยรัฐ 5/10/45)
การตอกย้ําอยางสม่ําเสมอจนเปนวาทกรรมในความหมายนี้ ทําใหปญหาอยาง
เรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางคนรัก ยุติลงดวยการทําอัตวินิบาตกรรมหลังจากที่มีการใช
ความรุนแรงตอผูอื่นไปเรียบรอยแลวโดยมองขามตนตอของปญหาที่นาสนใจอื่นๆ เพราะถูกสราง
วาทําอัตวินิบาตกรรมเพราะหนีการถูกลงโทษทางอาญาหรือสํานึกผิดแลว อันเปนการจบลงของ
เหตุการณๆ หนึ่งเทานั้นมากกวาที่จะใหความสําคัญถึงโครงสรางของความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางชายหญิงซึ่งจะชวยชี้ใหเห็นถึงปญหาความรุนแรงที่ฝงรากอยูในโครงสรางสังคมไทย
วาทกรรมนี้ทําใหผูถูกสรางวาทกรรมตกเปนผูอยูใต “อํานาจ” ของเครื่องมือทาง
กฎหมายและกรอบดานศีลธรรมเนื่องจากไดผลิตซ้ําอยูตลอดเวลาวาผูที่ทําอัตวินิบาตกรรมสมควร
เกิดความเกรงกลัวตอการกระทําความผิดของตน

6. วาทกรรมโรคทางจิตหรือซึมเศราเปนปจจัยหนึ่งของการทําอัตวินิบาต
กรรม
วาทกรรมนี้มีสัดสวนในดานปริมาณการนําเสนอถัดมาจากกลุมวาทกรรม 3 กลุม
กอนหนานี้ โดยมีผูสรางวาทกรรมที่กลาววา โรคทางจิตหรือซึมเศราเปนปจจัยหนึ่งของการทําอัต
วินิบาตกรรม ซึ่งครอบคลุมสาเหตุเรื่องสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางจิต สาเหตุเรื่องความ
รัก ความสัมพันธ สาเหตุเรื่องการเรียน สาเหตุเรื่องสื่อมวลชน และสาเหตุที่มีมากกวา 1 สาเหตุซึ่ง
มีสาเหตุเรื่องสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางจิตเขาไปรวมดวย
ผูสรางวาทกรรมนี้มีทั้งบุคคลจากสถาบันที่มีความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการทํา
อัตวินิบาตกรรมและบุคคลทั่วๆ ไป คือ สถาบันจิตแพทย / จิตวิทยา และ เจาหนาที่ตํารวจ ครอบ
ครัว / ญาติของผูทําอัตวินิบาตกรรม ผูบังคับบัญชา แฟน
สถาบันจิตแพทย / จิตวิทยาสรางวาทกรรมนี้ โดยครอบคลุมสาเหตุเรื่องสุขภาพ
ในประเด็นความเจ็บปวยทางจิต สาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ สาเหตุเรื่องการเรียน สาเหตุ
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เรื่องสื่อมวลชน และสาเหตุที่มีมากกวา 1 สาเหตุ คือ สาเหตุเรื่องสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวย
ทางจิต และ การเงิน การงาน
เจาหนาที่ตํารวจ ครอบครัว / ญาติของผูทําอัตวินิบาตกรรม ผูบังคับบัญชา แฟน
สรางวาทกรรมนี้ โดยครอบคลุมสาเหตุที่มีมากกวา 1 สาเหตุ ซึ่งมีสาเหตุเรื่องสุขภาพในประเด็น
ความเจ็บปวยทางจิตเขาไปเกี่ยวของดวย
สถาบันจิตแพทยสรางวาทกรรมนี้โดยผานสาเหตุเรื่องสุขภาพในประเด็นความ
เจ็บปวยทางจิตดวยการวิเคราะหอาการของผูทําอัตวินิบาตกรรมที่หนังสือพิมพพาดหัวขาววา แค
ไมมีตั๋วชมฟุตบอลทีมโปรดถึงกับตองทําอัตวินิบาตกรรมวาเปนการปวยดวยโรคทางจิตเวช
ประกอบกับสาเหตุอื่นๆ ดวย คือ เรื่องดังกลาวอาจเกิดจากสิ่งที่กระตุนทางจิตใจทําใหตัดสินใจที่
จะฆาตัวตายได โดยอาจจะเปนเรื่องการเสียศักดิ์ศรีที่อาจจะไปสัญญากับเพื่อนไว หรืออาจเปนโรค
ซึมเศรา รวมทั้งอาจเกิดอาการคลั่งไคลอยางบาคลั่ง (เดลินิวส 19/7/44)
สําหรับสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ สถาบันจิตแพทยสรางวาทกรรมนี้โดย
รื้อสรางมายาคติที่มักจะกลาวหาผูหญิงวาชอบเรียกรองความสนใจโดยตัดสินใจทําอัตวินิบาต
กรรมดวยความประชด ความนอยใจวา ไมใชเกิดจากสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธเพียงอยาง
เดียวแนนอน หากแตมีสาเหตุอื่นๆ ประกอบกันอีก เชน สิ่งเราที่ทําใหเกิดการทํารายตัวเอง
บรรยากาศของวันสําคัญตางๆ ที่ผูทําอัตวินิบาตกรรมไมสามารถมีสวนรวมดวยได และโดยเฉพาะ
การเปนโรคซึมเศราสะสม อยางไรก็ตาม หนังสือพิมพจะเปนชองทางการนําเสนอการรื้อสราง
มายาคติในกรณีที่เหตุการณนั้นมีความรุนแรงในวิธีการทําอัตวินิบาตกรรมซึ่งเปนที่สะเทือน
อารมณแกผูอานเทานั้น จึงปรากฏการรื้อสรางมายาคติเชนนี้นานๆ ครั้ง
เชนเดียวกับสาเหตุเรื่องการเรียน สถาบันจิตแพทย / จิตวิทยาสรางวาทกรรมดวย
การรื้อสรางมายาคติที่มักจะมองผูทําอัตวินิบาตกรรมซึ่งเปนนักเรียน นักศึกษาโดยพุงไปที่สาเหตุ
เรื่องความรัก ความสัมพันธ หรือ การเรียนเปนอันดับตนๆ วา สาเหตุดังกลาวเพียงสาเหตุใดสาเหตุ
หนึ่งไมไดเปนจุดชี้ขาดถึงขนาดทําใหตัดสินใจทําอัตวินิบาตกรรมไดหากแตนาจะเกิดจากโรคทาง
จิตมากกวา เชน การตัดสินใจของนักศึกษาหญิงที่กระโดดตึกฆาตัวตายนี้ นาจะเกิดจากโรคทาง
จิตสวนตัว กระทําลงไปโดยไมรูตัวบวกกับอารมณที่ออนไหวในชวงวัยรุน และมีปญหาทางอื่น จึง
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แกปญหาดวยการจากโลกไปเพราะแควิชาเรียนไมไดเปนจุดชี้ขาด ถึงขนาดทําใหตัดสินใจกระโดด
ตึกฆาตัวตายได (ไทยรัฐ 15/9/45)
สวนสาเหตุเรื่องสื่อมวลชน สถาบันจิตแพทยสรางวาทกรรมนี้ดวยการรื้อสราง
มายาคติที่มักจะมองวาเด็กๆ มีความซุกซนที่จะเลียนแบบสื่อมวลชนหรือหมกมุนในการเลนเกมจน
ทําใหเกิดการทําอัตวินิบาตกรรมวา อาจมีสาเหตุจากปญหาทางจิตใจดวย เชน ในกรณีนอง…อาจ
ไมใชพฤติกรรมเลียนแบบภาพยนตรหรือละครโทรทัศนทั้งหมด อาจมีปญหาขางในจิตใจ หรือมี
ปจจัยแวดลอมภายนอกตัวเด็กมาประกอบดวยที่ทําใหเด็กเกิดความรูสึกวาตัวเองมีปญหา แลว
พยายามนึกหาทางออกแกปญหาดวยตัวเอง (เดลินิวส 20/8/44) เชนเดียวกับสาเหตุที่มีมากกวา 1
สาเหตุคือ สาเหตุเรื่องสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางจิต และ การเงิน การงาน ที่สถาบันจิต
แพทยกลาวขัดแยงกับความเชื่อที่มักจะมองวานักธุรกิจทําอัตวินิบาตกรรมเพราะสาเหตุเรื่องการ
เงิน การงาน เชน หมอชี้ปวย-ไมใชเจง…อาการชัด “โรคซึมเศรา” แบงกลมหุนรวงแคเสริม (ขาวสด
20/2/44)
วาทกรรมนี้จึงเปนความพยายามจากสถาบันจิตแพทย / จิตวิทยาที่จะสรางความ
หมายวา การทําอัตวินิบาตกรรมของบุคคลหนึ่งๆ ยอมประกอบไปดวยหลายๆ สาเหตุ โดยเฉพาะมี
สาเหตุจากโรคทางจิตหรือซึมเศราดวย ซึ่งตางจากที่หนังสือพิมพมักจะสรุปโดยมีเพียงแคสาเหตุใด
สาเหตุหนึ่งเทานั้น โดยมีสาเหตุเรื่องสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางจิตอยูในสัดสวนที่ไมมาก
นัก
อยางไรก็ตาม
ผูถูกสรางของวาทกรรมนี้เปนผูที่มักจะมีสถานะเปนบุคคลที่
หนังสือพิมพและสังคมใหความสําคัญ เชน นักเรียน นักศึกษา เด็ก เพราะเปนเยาวชนที่ประเทศ
ตองพึ่งพาในอนาคต ดังนั้น เมื่อบุคคลเหลานี้ทําอัตวินิบาตกรรม หนังสือพิมพจึงพยายามเปนชอง
ทางการนําเสนอที่รอบดานโดยใหผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานวิชาการเกี่ยวกับการทําอัตวินิบาต
กรรมออกมาแสดงความเห็นตอเหตุการณที่เกิดขึ้น นอกจากผูทําอัตวินิบาตกรรมจะมีสถานะขาง
ตนแลว การทําอัตวินิบาตกรรมที่ใชวิธีการนาสะพรึงกลัว เชน กระโดดลงบอจระเข หรือมีการทํา
ราย/ฆาผูอื่นดวยมากถึง 8 ศพ ผูสรางวาทกรรมอยางสถาบันจิตแพทยจึงจําเปนตองออกมากลาว
วาทกรรมนี้เพราะสังคมกําลังใหความสนใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้น
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สวนผูสรางวาทกรรมที่นอกเหนือจากสถาบันจิตแพทย / จิตวิทยา ซึ่งไดแก เจา
หนาที่ตํารวจ ครอบครัว / ญาติของผูทําอัตวินิบาตกรรม ผูบังคับบัญชา แฟน ไมไดสรางวาทกรรม
นี้ดวยวิธีการเดียวกับสถาบันจิตแพทย หากแตเปนผูที่ออกมากลาวถึงสาเหตุของการทําอัตวินิบาต
กรรมเทานั้นวา มีสาเหตุเรื่องสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางจิตรวมอยูดวยกับสาเหตุอื่นๆ ซึ่ง
เหตุผลที่สามารถจัดเขาไปอยูในกลุมวาทกรรมเดียวกันได
ก็เพราะคํากลาวของบุคคลเหลานี้
สะทอนใหเห็นวา การทําอัตวินิบาตกรรมของคนใดคนหนึ่งควรจะตองมีสาเหตุเรื่องความเจ็บปวย
ทางจิตรวมอยูดวยกับสาเหตุอื่นๆ ซึ่งตรงกับสิ่งที่ผูสรางวาทกรรมอยางสถาบันจิตแพทย / จิต
วิทยาตองการสื่อความหมาย

7. วาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมดวยสาเหตุเรื่องความรัก ความ
สัมพันธเพราะพฤติกรรมของผูหญิง
วาทกรรมนี้ครอบคลุมสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก
ความ
สัมพันธระหวางคนรักที่ไมไดมีการทําราย / ฆาผูอื่นดวย ซึ่งสรางความหมายวา ผูหญิงเปนตนเหตุ
ของการทําอัตวินิบาตกรรมของผูชายอันเกิดจากความหึงหวงที่ผูชายมีตอผูหญิง ทั้งนี้มีสาเหตุมา
จากความสวยของผูหญิง แมกระทั่งความหึงหวงของผูหญิงที่มีตอผูชาย รวมทั้งการที่ผูหญิงทิ้ง
หรือหนีไปแตงงานหรือมีแฟนใหม การขอแยกทาง การไมยอมคืนดีของผูหญิง ตลอดจนการถูกกีด
กันในความรักของญาติของผูหญิง เชน “หนุมใต” ทาตายกลุมเมียทิ้ง (เดลินิวส 10/6/44) หนุมถูก
เมียทิ้งดิ่งตึก ลาโลก (เดลินิวส 31/10/44) หนุมอาภัพเผาตัวตาย สังเวยรักขม…สาวที่ชอบเขา
วิวาหกับชายอื่น (เดลินิวส 15/4/45) อินละคร! “ปกมาร” ชอง 3 ฆาตัวตาย… แนวเรื่องตรงชีวิตจริง
ถูกพอแมสาวกีดกันรัก คูแขงยกมาสูขอตําตา ยิงอกคาจอโทรทัศน (ไทยรัฐ 23/6/45)
นอกจากวาทกรรมนี้จะครอบคลุมสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางคน
รัก ที่ถูกระบุดวยสาเหตุเดียวแลว ยังรวมไปถึงสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธที่ถูกระบุรวมกับ
สาเหตุอื่นๆ ดวย เชน การเงิน การงาน โดยพฤติกรรมของผูหญิงที่วาคือ การทิ้งผูชายผูทําอัต
วินิบาตกรรมไป การไมยอมมีเพศสัมพันธดวย ดังตัวอยางคือ ตกงาน-เมียทิ้ง! ซดยาพิษ กอดลูก
ตายดวย (ไทยรัฐ 8/10/45) อุมลูก-แยงปนตร.ฆาตัวบนโรงพัก…คลั่งเมียหนี .38 จอขมับ ลั่นไก
สยอง (ขาวสด 4/2/45) วืดสวรรคลม จอขมับฆาตัวประชดเมีย (ไทยรัฐ 4/12/44)
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ผูสรางวาทกรรมนี้ไดแก ผูทําอัตวินิบาตกรรมที่เปนผูชาย เจาหนาที่ตํารวจ ครอบ
ครัว / ญาติของผูทําอัตวินิบาตกรรม เพื่อน ผูเห็นเหตุการณ / เพื่อนบาน / เพื่อนขางหอง สวนผูถูก
สรางวาทกรรม คือ ผูหญิงที่ถูกกลาวถึงวาเปนสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม ครอบครัวของผู
หญิงที่ถูกกลาวถึงวาเปนสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
อยางไรก็ตาม วาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมดวยสาเหตุเรื่องความรัก ความ
สัมพันธเพราะพฤติกรรมของผูหญิงถูกตอรองจากผูถูกสรางวาทกรรม โดยที่ผูหญิงที่ถูกกลาวถึงวา
เปนสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมไดกลาวปฏิเสธหรือให “เหตุผล” เกี่ยวกับพฤติกรรมของตัว
เองซึ่งถูกผูสรางวาทกรรมกลาวหา เชน ใหเหตุผลวาที่ตนหนีผูชายซึ่งทําอัตวินิบาตกรรมไปเพราะ
วาถูกผูทําอัตวินิบาตกรรมทําราย ใหเหตุผลการขอแยกทางกับผูทําอัตวินิบาตกรรมวาอยูดวยกัน
ตอไปก็ไมมีอะไรดีขึ้นเนื่องจากผูชายไมทํามาหากิน สวนครอบครัวของผูหญิงที่ถูกกลาวถึงวาเปน
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมไดกลาวโตแยงเกี่ยวกับการกีดกันผูทําอัตวินิบาตกรรม

8. วาทกรรมความสงสัยในเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรม
วาทกรรมนี้ที่ถูกนําเสนอครอบคลุมเกือบทุกสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
โดยเฉพาะกรณีการที่ยังไมระบุสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม (แตมีปริมาณใกลเคียงกับวาท
กรรมชุดกอนหนานี้) เพราะในเมื่อยังไมสามารถระบุสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมได หนังสือ
พิมพในฐานะชองทางการนําเสนอจึงถูกผูสรางวาทกรรมมุงเนนไปที่ความสงสัยในเหตุการณที่เกิด
ขึ้นวาเปนการทําอัตวินิบาตกรรมหรือการฆาตกรรมกันแน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุบางประเภทที่ไมไดมี
การที่ยังไมปกใจเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรมซึ่งอาจเปนเพราะวาจํานวน
ขาวที่ผูวิจัยคนพบจากผลการศึกษามีปริมาณนอยเกินไปโดยเฉพาะสาเหตุของการทําอัตวินิบาต
กรรมที่มีมากกวา 1 สาเหตุ เชน ความรัก ความสัมพันธ และการเรียน อยางไรก็ตาม มีขอสังเกต
คือวาทกรรมนี้ไมไดครอบคลุมสาเหตุเรื่องความผิดทางกฎหมาย ซึ่งอาจเปนเพราะวาสาเหตุดัง
กลาวนาจะมีน้ําหนักที่มีเหตุมีผลเพียงพอที่จะทําใหเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาต
กรรม อันเปนความเชื่อตามกรอบกฎหมายและศีลธรรมดังที่ผูวิจัยไดกลาวขางตนแลว
วาทกรรมนี้ไดสรางความหมายวา เหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมที่เกิดขึ้นอาจ
ไมใชเปนการทําอัตวินิบาตกรรรมก็ได แมวาจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งกลาววาเปนการทําอัตวินิบาต
กรรมก็ตาม โดยจะมีผูที่สรางวาทกรรมออกมากลาววายังไมปกใจเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปน
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การทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งการที่ยังไมปกใจเชื่อนั้นเกิดจากความคิดที่วาเหตุการณดังกลาวอาจเปน
การฆาตกรรมก็ได โดยจะยิ่งเขมขนขึ้นเมื่อผูทําอัตวินิบาตกรรมเปนผูที่มีชื่อเสียงหรือเปนที่รูจักใน
สังคม
ผูสรางวาทกรรมเหลานี้มีทั้งกลุมที่มีอํานาจในสังคมและบุคคลทั่วๆ ไป ไดแก
หนังสือพิมพ เจาหนาที่ตํารวจ แพทย อัยการ คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและคณะตรวจสอบขอ
เท็จจริง ครอบครัว / ญาติของผูทําอัตวินิบาตกรรม เพื่อน เชน เชือดดับโหด เมียสาวเสี่ย!…คดีแฝง
ปมปริศนา ผัวยืนยันฆาตัวตาย แตแผลเกินเชื่อ! (ไทยรัฐ 19/6/45) อายัดศพจนท.วัง ไมเชื่อยิงตัว
ตาย...นิติเวชพบรอยฟกช้ํานาสงสัย (เดลินิวส 22/8/45) นร.ผูกคอสยองในหองน้ําครู...ร.ร.โสธร
พอแมโวยฆาตกรรม (ขาวสด 11/10/45) แฉเพื่อนเปนเหตุ “โจ” ยิงตัวตายเอง...พอไมเชื่อ
ตร.พรอมอายัดศพ ไขปริศนา (เดลินิวส 23/2/45)

9. วาทกรรมผลกระทบจากสารเสพติดนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรม
วาทกรรมนี้ครอบคลุมสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องสุขภาพในประเด็น
ผลกระทบจากฤทธิ์ของสารเสพติดที่สงผลตอสุขภาพ สาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวาง
พอ แม ลูก และสาเหตุที่มีมากกวา 1 สาเหตุคือ ความรัก ความสัมพันธ และ สุขภาพในประเด็นผล
กระทบจากฤทธิ์ของสารเสพติดที่สงผลตอสุขภาพ เชน นศ.สาวติดยาบา พออาย กรอกพิษฆาทั้ง
บาน (ไทยรัฐ 21/3/44) พอยิงลูกทาสยาบา ทําใจไมได แขวนคอตายตาม (เดลินิวส 6/6/44) พอ
เชือดคอ 2 ลูกนอย ฆาตัวตาม…คลั่งยาบา ระแวงเมียหนีไปมีชู (เดลินิวส 14/2/44)
วาทกรรมนี้สรางความหมายวา
สารเสพติดมีฤทธิ์ทําใหเกิดความอันตรายถึง
ขนาดทําใหเกิดการทําอัตวินิบาตกรรมไดและครอบคลุมไปถึงผลกระทบทางดานความสัมพันธ
ระหวางคนในครอบครัวจากการเสพสารเสพติด ถึงแมวาวาทกรรมนี้จะมีปริมาณไมมากนัก หาก
แตยังคงไดรับการผลิตซ้ําทุกครั้งที่เกิดเหตุการณที่เกี่ยวของกับสารเสพติด โดยกลุมผูสรางวาท
กรรมเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับการเกิดเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมที่พบเสมอๆ ไดแก เจาหนา
ที่ตํารวจ ญาติของผูทําอัตวินิบาตกรรม ผูเห็นเหตุการณ รวมทั้งผูทําอัตวินิบาตกรรมที่มีคนใน
ครอบครัวเสพสารเสพติดดวย
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10. วาทกรรมการเลียนแบบและความหมกมุนในสื่อมวลชนนํามาซึ่งการ
ทําอัตวินิบาตกรรม
วาทกรรมนี้มีสัดสวนปริมาณการนําเสนออยูในกลุมอันดับสุดทาย โดยเปนวาท
กรรมที่ครอบคลุมสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องสื่อมวลชน เชน สลด 9 ขวบผูกคอตาย
เลียน “ทีวี” ดับคาหนาจอ-แมช็อก…ด.ญ.ดูละครจักรๆ วงศๆ เลนซนหอยคอแขวนขื่อ คราวเคราะห
เกาอี้เลื่อน เผยนิสัยชอบเลนแผลงๆ (ขาวสด 19/8/44) เลียนแบบละคร แขวนคอ ดช.วัย 11 ดับ
สลด…เรื่องขมิ้นกับปูน เผยกอนนี้เคยทําแตเชือกฟางขาด เปนเด็กบานแตก ยาดูแลกินขาววัด
(ไทยรัฐ12/5/44) เลนรัสเซียนรูเล็ตต จอยิงหัว ตายหนาหองไอซียู…ไปดูเพื่อนรถชน เมาคึก
ประลองเจาของปนเผน (ไทยรัฐ 5/7/44)
วาทกรรมนี้สรางความหมายวา การเลียนแบบและความหมกมุนในสื่อมวลชนมี
ความอันตรายถึงขั้นทําใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตดวยเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรม วาท
กรรมนี้มีผูสรางคือ หนังสือพิมพ เจาหนาที่ตํารวจ ครอบครัวของผูทําอัตวินิบาตกรรม
มีผูถูกสรางวาทกรรมที่นาสนใจนอกเหนือจากผูทําอัตวินิบาตกรรมคือ สถาบันสื่อ
มวลชนที่ไมใชหนังสือพิมพ ซึ่งสถาบันสื่อเหลานี้มักจะถูกกลาวโทษวามีอิทธิพลในดานที่ไมดีตอผู
รับสื่อโดยเฉพาะผูทําอัตวินิบาตกรรมที่เปนเด็กซึ่งถือวาเปนเยาวชนของชาติที่จะเปนกําลังสําคัญ
ตอไป

11. วาทกรรมเพศที่เบี่ยงเบนมักจะหมกมุนกับปญหาเพศจนนําไปสูการ
ทําอัตวินิบาตกรรม
วาทกรรมนี้สรางความหมายวา เมื่อบุคคลที่ถูกระบุวาเปนเพศที่สามมีปญหาเกิด
ขึ้นในชีวิตถึงขนาดทําใหตัดสินใจทําอัตวินิบาตกรรม ปญหาของคนกลุมนี้มักจะหลีกหนีไมพน
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องปญหาเพศ โดยวาทกรรมนี้ถูกนําเสนอในสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
เรื่องความรัก ความสัมพันธ ซึ่งผูถูกสรางวาทกรรมคือ ผูทําอัตวินิบาตกรรมที่ถูกระบุวาเปนเพศที่
สาม และผูสรางวาทกรรมคือ หนังสือพิมพ เจาหนาที่ตํารวจ คูกรณีและญาติพี่นองของผูทําอัต
วินิบาตกรรม เชน “ทอม” บอกเลิก “ดี้” ดิ่ง 17 ชั้นสยอง…นศ.สาวสถาบันดัง ประชดรัก-คาที่ (ขาว
สด 5/8/44) นอยใจ “ดี้” ทอมดิ่งตึก 9 ชั้น-โคมา…ตํารวจพบจดหมายมีเนื้อหาตัดพอดี้ พยายามตี
ตัวออกหาง หันไปคบผูชาย (ขาวสด 11/11/44) เกยรักโหดจอยิงหนุมแลวฆาตัว (ขาวสด 9/9/45)
รวมทั้งถูกนําเสนอในสาเหตุที่มีมากกวา 1 สาเหตุดวย คือ ความรัก ความสัมพันธ และ สุขภาพ

145

เชน ญาติขวางทางรัก! 2 สาวใบทอม-ดี้ มัดมือโดดสะพาน…เขียนจดหมาย ถาไดเกิดใหม ขอ
อวัยวะครบ (ไทยรัฐ 12/5/45) ตลอดจนสาเหตุเรื่องสุขภาพอยางเดียว คือ สาวทิฟฟานีโชวฆาตัว
พิสดาร…ซดยาพิษเชือดคอซ้ําหนีโรคราย (ขาวสด 4/5/44)
ขอสังเกตของการทํางานของวาทกรรมนี้ คือ จากผลการวิจัยเกี่ยวกับเพศที่สามที่
พบวา ขาวทุกชิ้นทุกเหตุการณหนังสือพิมพจะกลาวในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความรัก ความสัมพันธ
เสมอ ตลอดระยะเวลาป 2544-2545 ที่ผูวิจัยศึกษา ถึงแมวาจะมีผูทําอัตวินิบาตกรรมที่เปนเพศที่
สามปริมาณนอยมากก็ตามแตก็สามารถสะทอนใหเห็นวา เหตุการณเหลานั้นไดชวยตอกย้ํามายา
คติและภาพเหมารวมเรื่องความหมกมุน ความผิดปกติ การมีอารมณรุนแรงของกลุมดังกลาวได
พอสมควร
วาทกรรมนี้ยังไดผลิตซ้ําความหมายที่วาเพศตามธรรมชาติมีแค 2 เพศเทานั้น ดัง
ความนําที่วา เนื่องจากสาวดี้เริ่มตีตัวออกหางเพราะเริ่มรูรสชาติโลกใหมที่มีคนชอบพอเปนชาย
จริงๆ (เดลินิวส 13/5/45) แฟนสาวดี้รวมสถาบันคิดตีจากหันไปซบอกอุนผูชายทั้งแทง (ไทยรัฐ
12/11/44) อันเปนการใหความชอบธรรมวาเพศสรีระของผูชายยังคงตองคูกับเพศสรีระของผูหญิง
โดยตามธรรมชาติ

12. วาทกรรมพฤติกรรมของครูมีสวนทําใหนักเรียนทําอัตวินิบาตกรรม
วาทกรรมนี้ทํางานอยูภายใตสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก
ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน โดยผูทําอัตวินิบาตกรรมคือนักเรียน อันมีสาเหตุมาจากการ
กระทําของครูไมวาจะเปนการทําโทษ การดุดาวากลาว การประจานพฤติกรรมของนักเรียน การใช
ถอยคําที่รุนแรง การเตะลงโทษนักเรียน รวมไปถึงการตบหนานักเรียน เชน ครูตบหนาสั่งสอน
นร.อาย! ซดยาพิษฆาตัวตาย…โทษฐานชอบคุยเลนเวลาเรียนหนังสือ พอแมแหโลงศพมาขอความ
เปนธรรม (เดลินิวส 30/6/44) 3 นร.หญิงถูกครูดา มั่วผูชาย กรอกยานอนหลับ…พูดประจานหนา
เสาธง ขาดเรียนทําเสื่อมเสีย ทั้งที่ไปสารทจีนกับแม ยาออกฤทธิ์ฟุบคาหอง (ไทยรัฐ 30/8/45)
ผูสรางวาทกรรมคือ บิดา มารดาของผูทําอัตวินิบาตกรรมที่เปนนักเรียน รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งจะเห็นไดวาผูสรางวาทกรรมชุดนี้มีกลุม
บุคคลที่มีอํานาจจากรัฐในการดูแลเกี่ยวกับระบบการศึกษาดวย วาทกรรมนี้สรางความหมายวา
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ครูในยุคปฏิรูปการศึกษาจะถูกจับตามองจากสังคมมากขึ้นและความประพฤติของครูอันเปนเหตุ
ใหมีผูกลาววาเปนสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมของนักเรียนนั้นสมควรที่จะตองถูกตรวจสอบ
ถึงที่มาที่ไปของเหตุการณดวย โดยมีหนังสือพิมพทําหนาที่เปนสื่อที่ดีในการติดตามเรื่องราวที่เกิด
ขึ้นเพราะถึงแมวาวาทกรรมนี้จะมีสัดสวนที่ไมมากนัก หากแตทุกครั้งที่เกิดเหตุการณการทําอัต
วินิบาตกรรมของนักเรียนอันมีสาเหตุมาจากความประพฤติของครูแลว เหตุการณนั้นจะถูกทําให
เปน “ประเด็น” ตอเนื่อง เพราะมีการรายงานขาวมากกวา 1 วันเพื่อตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่ง
บางกรณีหนังสือพิมพนําเสนอตอเนื่องถึง 5 วัน
ผูถูกสรางวาทกรรมนี้ คือ ครูที่ถูกระบุวาเปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนทําอัตวินิบาต
กรรม ไดออกมาปฏิเสธวาตนไมไดมีพฤติกรรมตามที่ถูกกลาวหา หรือไมคิดวาการกระทําของตน
จะถึงขั้นทําใหนักเรียนตองทําอัตวินิบาตกรรม เชน ครูคิดวาการขูเกี่ยวกับเรื่องทัณฑบนอาจทําให
เด็กเกิดความกลัว แตก็ไมนาจะถึงขั้นฆาตัวตาย นาจะมีสาเหตุอื่นอีกแน ซึ่งหากรูอยางนี้ไมมีครูที่
ไหนกลาทําหรอก เดี๋ยวนี้บรรดาครูพากันขยาดหมดแลว (เดลินิวส 1/7/44) รวมทั้งการกลาวถึง
พฤติกรรมของนักเรียนที่ทําอัตวินิบาตกรรมวาเปนผูที่มีความเกเรอยางไรบาง ตลอดจนการใหเหตุ
ผลในการทําโทษนักเรียนของตน เชนคํากลาวของครูคนหนึ่งที่เปนผูถูกสรางวาทกรรมนี้ที่วา ไมคิด
จะประจานลูกศิษย เพียงแตระหวางที่ตักเตือนอาจใชคําพูดรุนแรงและไมเหมาะสมจนมีเด็กนัก
เรียนคนอื่นไดยิน แตที่ทําไปเพราะเปนหวงลูกศิษยที่ประพฤติตัวไมเหมาะสม และหวงลูกศิษยจะ
เสียอนาคต (ไทยรัฐ 2/9/45)
หนังสือพิมพมีการสัมภาษณบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบการศึกษา เชน ผู
อํานวยการโรงเรียนตนสังกัด เลขาธิการสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) อธิบดีกรม
สามัญศึกษา โดยบุคคลเหลานี้เปนตัวแทนฝายโรงเรียนที่กลาวแสดงความขอโทษและเสียใจใน
เหตุการณที่เกิดขึ้น และเปนผูที่เขาใจครูผูถูกกลาวหา เชนคํากลาวของอธิบดีกรมสามัญศึกษาที่วา
ครูก็ไมไดมีเจตนาที่จะทําใหเด็กเกิดความเจ็บช้ําน้ําใจ หรือคาดวาจะสงผลใหเด็กคิดฆาตัวตาย
(ไทยรัฐ 1/7/44)
แมวาหนังสือพิมพจะเปดพื้นที่ใหผูถูกสรางวาทกรรมนี้ออกมากลาวชี้แจงเกี่ยวกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้น รวมทั้งความพยายามที่จะนําเสนอขาวโดยใหผูที่มีสวนรับผิดชอบตอระบบการ
ศึกษาไทยแสดงความเห็นดวย แตหนังสือพิมพมักจะเอนเอียงโดยตําหนิครูผูเปนสาเหตุของการทํา
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อัตวินิบาตกรรมของนักเรียนตามกระแสของผูสรางวาทกรรมไปแลว เชน การเรียกครูวา “ยอด
แสบ” “เลือดรอน”

3. วิธีการที่หนังสือพิมพใชในการสรางวาทกรรม
จากการจําแนกประเภทของวาทกรรมไดทั้งหมด 12 ประเภทนั้น พบวาในแตละ
วาทกรรมจะมีผูสรางและผูถูกสรางวาทกรรมนั้นๆ โดยมีหนังสือพิมพเปนชองทางการนําเสนอวาท
กรรม อยางไรก็ตาม มีบางวาทกรรมที่หนังสือพิมพเปนผูมีสวนรวมในสรางวาทกรรมดวย ซึ่ง
สามารถสรุปถึงวิธีการที่หนังสือพิมพใชในการสรางวาทกรรมไดดังตอไปนี้
1. กรอบการทํางานดานขาว (News value,news quality)
หนังสือพิมพใชกรอบเรื่องคุณคาขาวสรางวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรม เนื่อง
จากคุณคาขาวเปนสิ่งที่รองรับทําใหขาวอัตวินิบาตกรรมมีองคประกอบครบถวน ดังนี้
- องคประกอบเรื่องเพศ
คุณคาขาวดานองคประกอบเรื่องเพศถูกนํามาใชมากที่สุดในการสรางวาทกรรม
ในขาวอัตวินิบาตกรรม นั่นคือ วาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอันเกิดจากปญหาเพศนํา
มาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรมและวาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมดวยสาเหตุเรื่องความรัก ความ
สัมพันธเพราะพฤติกรรมของผูหญิง
หนังสือพิมพสรางวาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอันเกิดจากปญหาเพศ
นํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรมดวยการใชคุณคาขาวดังกลาวแสดงใหเห็นถึงเรื่องความหึงหวง
การงอขอคืนดีไมสําเร็จ การถูกกีดกัน รักสามเสา อกหักอันเปนความสัมพันธระหวางชายหญิงใน
เชิงชูสาวเปนสําคัญซึ่งนําไปสูการทํารายผูหญิงและเด็กโดยจบลงดวยการทําอัตวินิบาตกรรมของผู
ทําความรุนแรง เชน 73 หึง 57 จีบเมีย ฆา-ยิงตัว (ไทยรัฐ 9/3/44) กลัวเมียนอกใจ ฆาลูก-แขวนคอ
ตาม…ฝายหญิงหอบบุตรหนี ไปตามกลับมาอยูดวย (เดลินิวส 22/10/45)
สวนวาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมดวยสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ
เพราะพฤติกรรมของผูหญิงถูกสรางโดยใชคุณคาขาวดานองคประกอบเรื่องเพศมารองรับสาเหตุ
เรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางชายหญิงอันนําไปสูการทําอัตวินิบาตกรรมของผูชาย เชน
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หนุมอาภัพเผาตัวตาย สังเวยรักขม…สาวที่ชอบเขาวิวาหกับชายอื่น (เดลินิวส 15/4/45)
หนุมม.เกษตรถูกสาวสลัดรักโดดคอนโดฯ ตายรางเละ (ไทยรัฐ 18/8/45) ถูกสาวหักอก นศ.รามดิ่ง
ตึก…ลิ่วจากชั้น 10 ดับจม.ใหเพื่อนบวช (ไทยรัฐ 30/12/45) แพพิษรัก เด็กราม โดดตึก! (เดลินิวส
22/8/44) พิษรักตางวัย อาจารยอกหักศิษย หมอยิงหมอ…แกปญหา “รักกุด” ขอตายคู เผยปงสาว
ตั้งแตเปนนศ. (เดลินิวส 2/3/44)
- ความแปลก
คุณคาขาวดานความแปลกถูกนํามาใชมากที่สุดในการสรางวาทกรรมการทําอัต
วินิบาตกรรมเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน ดวยการใชภาษาบรรยายวิธีการทําอัตวินิบาตกรรมวา พิลึก
พิสดาร ประหลาด หรือการทําอัตวินิบาตกรรมที่ใชวิธีการตางๆ กันในเหตุการณเดียวกัน ซึ่ง
สะทอนถึงสิ่งที่คนปกติจะไมปฏิบัติกัน และตอกย้ําใหเห็นถึง “ความเบี่ยงเบน” ของผูทําอัตวินิบาต
กรรมยิ่งขึ้น เชน
มัจจุราชเบือนหนาหนีหนุมฆาตัวตายสุดพิสดาร เปบประตูขนาด 1 นิ้วนับรอยตัว
จนเต็มทองหวังใหทิ่มลําไสตาย แตนอนรอความตายมาเยือนอยูหลายชม.ก็ไมมีอะไรเกิดขึ้นแถม
ไมปวดทองเลย จึงเปลี่ยนวิธีโดดเสาโทรศัพทสูง 50 เมตร หวังใหคอหัก-กระดูกแหลกและตะปูทิ่ม
ซ้ํา แตสุดจะเหลือเชื่อไมตาย ! แคกระดูกสันหลังหักอาจตองเปนอัมพาตไปตลอดชีวิต (เดลินิวส
7/9/44)
ใจเด็ดใชไซรินจฉีดยาดูดสารพิษที่มีสวนผสมไซยาไนดฉีดเขาเสนเลือด ปลิดชีพ
ดวยวิธีการฆาตัวตายแบบพิสดาร (เดลินิวส 3/2/44)
สาวใหญอยากตายไมถึงฆาต เคยกลั้นใจตายก็แลว จะกระโดดรถลงมาตายก็
แลว ถึงขนาดกระโดดลงแมน้ําเจาพระยายังไมยอมตาย (ไทยรัฐ 3/10/44)
บิ๊กตํารวจงง!หนุมใหญฆาตัวตายอยางทรมานสุดพิสดาร กระโดดลงในเครื่องบด
พลาสติก จนรางกายถูกโมแหลกเหลว เสียชีวิตอนาถสยดสยอง อาจเปนรายแรกของโลกที่ใชวิธีนี้
(เดลินิวส 4/1/45)
ถาวิธีการนั้นๆ เปนวิธีการที่ตางออกไปจากปกติมากๆ หนังสือพิมพจะมีการราย
งานในเชิงลึกถึงความเปนมาของวิธีการนั้นๆ อยางละเอียด เชน
“ฮองกง” ตนกําเนิดฆารมควัน...แฉเผาถานฆาตัววิธียอดฮิตคนจีน ระบาดทั่วเอ
เชีย…เผยวิธีฆาตัวพิลึก-พิสดารนี้เปนวิธียอดนิยมในหมูคนจีนแถบเอเชีย มีจุดกําเนิดมาจากเกาะ
ฮองกง และติดอันดับวิธีฆาตัวตายสุดฮิต กอนลามไปประเทศตางๆ ที่เปนแหลงของชาวจีน ทั้ง
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ไตหวัน จีนแผนดินใหญ และไชนาทาวน สหรัฐ เมื่อ 3 เดือนกอนที่ฮองกงเกิดเหตุลักษณะนี้ 2 คดี
ซอน มีผูเสียชีวิตถึง 5 คน (ขาวสด4/7/45)
ชางกลอัจฉริยะ กิโยตีน บั่นคอดับสยอง…เมาเพี้ยนญาติสงศรีธัญญา กําเริบหนัก
ฆาตัวตายพิสดาร…สําหรับการฆาตัวตายในลักษณะนี้ไมเคยปรากฏมากอน และเครื่องกิโยตินที่
ใชจบชีวิตเครื่องนี้ทําขึ้นมาดวยฝมือที่ประณีต นับวาเปนผูมีฝมือทางการชางชนิดหาตัวจับยากคน
หนึ่ง สวนประวัติของเครื่องกิโยตินนั้น ประเทศฝรั่งเศสเปนผูประดิษฐขึ้นโดยดัดแปลงมาจากเครื่อง
ประหารชีวิตของชาวโรมัน สาเหตุเนื่องมาจากในค.ศ.1792 ยุคปฏิวัติของฝรั่งเศสมีนักโทษประหาร
จํานวนมากทําใหเพชฌฆาตออนลาในการลงดาบ เจาเครื่องกิโยตีนนี้ไดบั่นศีรษะมนุษยไปมาก
มาย
รวมไปถึงเชื้อพระวงศของประเทศฝรั่งเศสอีกหลายพระองคที่ตกเปนเหยื่อของเจาเครื่อง
ประหารชีวิตชนิดนี้ (เดลินิวส 11/4/45)
- ผลกระทบ
คุณคาขาวดานผลกระทบถูกนํามาใชในการสรางวาทกรรมในหลาย ๆ ประเภท
ไดแก วาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอันเกิดจากปญหาเพศนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาต
กรรม วาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมเพราะประสบปญหาหนักในชีวิต วาทกรรมการทําอัต
วินิบาตกรรมเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน
วาทกรรมผลกระทบจากสารเสพติดนํามาซึ่งการทําอัต
วินิบาตกรรมและวาทกรรมการเลียนแบบและความหมกมุนในสื่อมวลชนนํามาซึ่งการทําอัต
วินิบาตกรรม
หนังสือพิมพใชคุณคาขาวดานผลกระทบสรางวาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิง
และเด็กอันเกิดจากปญหาเพศนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรมโดยความพยายามแสดงใหเห็นถึง
ผลกระทบของสาเหตุของความรุนแรงภายใตปญหาเพศ ซึ่งไดแก อารมณชั่ววูบ ความโมโห การ
ดื่มสุราของผูทําอัตวินิบาตกรรม เชน “สาวเมิน” หนุมเศราตายดีกวา...ไอหนุมกินเหลายอมใจจน
เมาแลวใชปนจี้จับตัวบังคับใหรับรัก (เดลินิวส 14/3/44) คดีแมฆาลางครัว…หัวหนาพรรคชาติไทย
สุดสลดใจ ยกเปนคติเตือนใจผูหญิง ชี้เกิดจากความเครียดชั่วแลนเปนเรื่องที่แกไขลําบาก (ไทยรัฐ
11/11/45)
สวนวาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมเพราะประสบปญหาหนักในชีวิตถูกสราง
โดยการใชคุณคาขาวดานผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจที่ตกต่ําจนเปนปญหาในระดับประเทศอัน
เปนการตอกย้ําใหเห็นภาพความกดดันตอการเผชิญภาวะวิกฤตดังกลาวของผูชายที่ทําอัตวินิบาต
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กรรมดังในกรณีสาเหตุเรื่องการเงิน การงาน โดยใชภาษาวา พิษเศรษฐกิจฟองสบูแตก โดนพิษ
เศรษฐกิจเลนงาน เซนพิษเศรษฐกิจ พิษเศรษฐกิจตกสะเก็ด เชน เสี่ยเจาของธุรกิจบริษัทตัวแทน
จําหนายเบนซและรถจักรยานยนตเจอพิษเศรษฐกิจเลนงานจนคิดไมตก ตัดสินใจควาปนปลิดชีพ
ฆาตัวตายสยอง (ไทยรัฐ 28/2/44) นักธุรกิจใหญเจอพิษเศรษฐกิจฟองสบูแตกทําเอาลมจมเปนหนี้
สินมหาศาล...ญาติพี่นองเพื่อนฝูงตางเสียใจที่นักธุรกิจที่ดีคนหนึ่งตองโดนพิษเศรษฐกิจเลนงานจน
ตองฆาตัวตาย (ไทยรัฐ 2/7/44)
ดานวาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนถูกสรางโดยการใช
คุณคาขาวดานผลกระทบโดยสะทอนใหเห็นวาฤทธิ์จากยาเสพติดนั้นนําไปสูพฤติกรรมเบี่ยงเบนได
อยางไร เชน พอทมิฬคลั่งยา เชือดลูก! 5 ขวบเยินคามือ…ปลุกลูกๆ ขึ้นมาฆา! ลูกสาวคนโต 9
ขวบ รอดพนมือมัจจุราช ตัวเองตอคิวสุดทาย ผูกคอหมดฤทธิ์บา (ไทยรัฐ 14/2/44) เชนเดียวกับ
วาทกรรมผลกระทบจากสารเสพติดนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรมที่หนังสือพิมพใชคุณคาขาว
ดานผลกระทบมาตอกย้ําใหเห็นถึงภาพความสูญเสียของมหันตภัยจากสารเสพติด โดยเฉพาะทํา
ใหเกิดการทําราย/ฆาผูอื่น อันนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรม เชน ผัวโหดคลั่งอาละวาดใชไฟฟา
ช็อตทารุณเมียกับลูกจนแขนไหมเกรียม ยังไมหนําใจใชมีดกรีดหนายับแถมกะซวกทองเมียสาวไส
ทะลักวิ่งหนีออกมาตายหนาหอง สวนลูกสาววัย 2 ขวบ ตกเปนเหยื่ออารมณเดือดถูกเชือดคอหวิด
ขาดดับอนาถอุมศพขึ้นไปทิ้งบนดาดฟา กอนปนกําแพงที่พักสูง 5 ชั้น พยายามจะฆาตัวตาย
ตํารวจยกกําลังไปเกลี้ยกลอมยืดเยื้อรวม 5 ชั่วโมง สันนิษฐานกินยาบาจนคลั่งกอคดีโหดสุด
อํามหิต (ไทยรัฐ 21/4/44)
สวนวาทกรรมการเลียนแบบและความหมกมุนในสื่อมวลชนนํามาซึ่งการทําอัต
วินิบาตกรรมถูกสรางดวยการใชคุณคาขาวดานผลกระทบที่ตอกย้ําใหเห็นถึงบทเรียน อุธทาหรณ
ของการเลียนแบบและความหมกมุนในสื่อมวลชนจนนําไปสูการทําอัตวินิบาตกรรม เชน อุทาหรณ
สอนใจผูปกครองพึงระวัง! เด็กหญิงวัย 9 ขวบพฤติกรรมเลียนแบบภาพยนตร อยากลองวิธีการผูก
คอตายดวยความรูเทาไมถึงการณระหวางอยูบานตามลําพัง (เดลินิวส 20/8/44) บทเรียนจากการ
เลนทาทายมฤตยูของกลุมวัยรุน (ไทยรัฐ 5/7/44)
- สะเทือนอารมณ
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คุณคาขาวดานความสะเทือนอารมณถูกนํามาใชสรางวาทกรรมผูชายทําอัต
วินิบาตกรรมเพราะประสบปญหาหนักในชีวิตและวาทกรรมผลกระทบจากสารเสพติดนํามาซึ่งการ
ทําอัตวินิบาตกรรม
การใชคุณคาขาวดานความสะเทือนอารมณในการสรางวาทกรรมผูชายทําอัต
วินิบาตกรรมเพราะประสบปญหาหนักในชีวิตชวยแสดงใหเห็นภาพความนาสงสารของผูชายที่ทํา
อัตวินิบาตกรรมเพราะหมดความอดทนกับปญหาหนักๆ ที่กําลังประสบอยูผานการสรางอารมณ
สะเทือนใจใหกับผูอานโดยใชภาษาคําวา “สลดใจ” “สุดสะเทือนใจ” เชน เผยเหตุสลดใจ...หนุม
วิศวกรไฟฟาจบจากจุฬาฯ เกิดเครียดตกงาน แถมนอยใจเมียรักทํางานกลับบานดึกดื่น บางวันถึง
เชา เลยเขียนบรรยายลงไดอารี่ระทม แลวใชเชือกรัดคอลูกชายดับอนาถคาหองพัก (เดลินิวส
25/7/44) สุดสะเทือนใจผัวเครียดเมียหนีทิ้งใหเลี้ยงดูลูกนอย 3 ชีวิต แถมโดนมรสุมกระหน่ําตก
งานไมมีเงินเลี้ยงลูก อาศัยแมกับนองสาวประทังชีวิต กอคดีสลดหนีชีวิตลําเค็ญ จับลูกกรอกยาพิษ
ตายลางครัว 4 ศพ (ไทยรัฐ 21/8/44)
สวนวาทกรรมผลกระทบจากสารเสพติดนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรมสราง
ความสะเทือนใจใหกับผูอานในการแสดงใหเห็นภาพผลกระทบของสารเสพติดโดยเฉพาะการทีเ่ ด็ก
ถูกทํารายจากผูเสพสารเสพติดผานการใชภาษาวา “สลดใจ” เชน พอทาสยาบากอคดีสลดใจ
อาละวาดระหวางเมียเดินทางไปประกอบอาชีพคาขาย จับลูกชายกับลูกสาวเชือดคออยางบาคลั่ง
แลวผูกคอตายหนีความบัดซบที่สุด (ไทยรัฐ 14/2/44)
- ความขัดแยง
คุณคาขาวดานความขัดแยงถูกนํามาใชในการสรางวาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาต
กรรมดวยสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธเพราะพฤติกรรมของผูหญิง วาทกรรมโรคทางจิตหรือ
ซึมเศราเปนปจจัยหนึ่งของการทําอัตวินิบาตกรรมและวาทกรรมพฤติกรรมของครูมีสวนทําใหนัก
เรียนทําอัตวินิบาตกรรม
วาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมดวยสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธเพราะ
พฤติกรรมของผูหญิง หนังสือพิมพใชคุณคาขาวดานความขัดแยงระหวางผูชายที่ทําอัตวินิบาต
กรรมและผูหญิงที่ถูกกลาวถึงวาเปนสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม เชนการที่ผูหญิงคนหนึ่ง
กลาววาที่ตนหนีผูชายซึ่งทําอัตวินิบาตกรรมไปเพราะวาถูกผูทําอัตวินิบาตกรรมทําราย คือ “โดน
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สามีซอม กลาวหาวามีชู เพราะเชื่อคําพูดคนอื่นแถมยังเอาน้ํามันราดตนจะจุดไฟเผา จึงหนีไปอยู
บานญาติ” (ไทยรัฐ 8/12/45)
เชนเดียวกับวาทกรรมพฤติกรรมของครูมีสวนทําใหนักเรียนทําอัตวินิบาตกรรมที่
หนังสือพิมพใชคุณคาขาวดานความขัดแยงในการสรางวาทกรรมดวยการเปดพื้นที่ใหผูถูกสราง
วาทกรรมคือ ครูที่ถูกระบุวาเปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนทําอัตวินิบาตกรรมออกมาแสดงเหตุผลของ
ตน
สวนวาทกรรมโรคทางจิตหรือซึมเศราเปนปจจัยหนึ่งของการทําอัตวินิบาตกรรม
ถูกสรางโดยใชคุณคาขาวดานความขัดแยงผานประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาต
กรรมในสวนของความขัดแยงในสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
- ความมีเงื่อนงํา
คุณคาขาวดานความมีเงื่อนงําถูกนํามาใชในการสรางวาทกรรมความสงสัยใน
เหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมดวยการใชภาษาพาดหัวขาวโดยที่ในเนื้อหาขาวไมไดมีแหลงขาว
ใดที่ระบุวา มีการที่ยังไมปกใจเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรมเลย เชน ดิ่งนรก
จากแมนชั่น เชือด”เจาโลก” ตายเปลือยสยอง...สภาพรางแหลกแขน-ขาหัก หนุมคลั่งหรือถูก
ฆาตกรรม (เดลินิวส 15/1/44) และหนังสือพิมพใชมุมมองของการรายงานขาวจากมุมมองการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจซึ่งใชกรอบความรูทางอาชญวิทยามาพิจารณาถึงเหตุการณที่
เกิดขึ้นวาเปนการทําอัตวินิบาตกรรมหรือการฆาตกรรม โดยการกลาวถึงสภาพศพที่มีบาดแผลเกิน
เชื่อวาจะเปนการทําอัตวินิบาตกรรม หลักฐานในที่เกิดเหตุที่ไมสอดคลองกับลักษณะการทําอัต
วินิบาตกรรม หรือความเปนไปไดของเหตุการณวาเปนการทําอัตวินิบาตกรรมจริงๆ หรือไม
- ความเดน
ความเดนของผูทําอัตวินิบาตกรรมเปนคุณคาขาวที่หนังสือพิมพใชสรางวาทกรรม
ไดเชนกัน โดยพิจารณาไดจากการที่ผูถูกสรางวาทกรรมซึ่งเปนผูทําอัตวินิบาตกรรมเปนบุคคลที่มี
คุณลักษณะตามคุณคาขาวดานความเดน ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนในวาทกรรมโรคทางจิตหรือซึมเศรา
เปนปจจัยหนึ่งของการทําอัตวินิบาตกรรม ที่ผูถูกสรางวาทกรรมมีความเดนในสถานะที่เปนนัก
เรียน นักศึกษา เด็ก ดังนั้น จึงถูกหนังสือพิมพใชคุณคาขาวดังกลาวจุดใหเปน “ประเด็น” ขึ้นมาใน
การที่จะเขาไปคนหาสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมอยางรอบดาน อันเปนที่มาของวาทกรรมดัง
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กลาว โดยทายขาวหนังสือพิมพจะเนนถึงความเดนของสถานะของนักเรียน นักศึกษาดวยการให
ขอมูลเกี่ยวกับกรณีนักศึกษาทําอัตวินิบาตกรรม คือ เกี่ยวกับกรณีนักศึกษาฆาตัวตายที่ปจจุบันดู
จะกลายเปนแฟชั่นนั้น เรื่องนี้บรรดานักจิตวิทยาไดเคยออกมากระตุนเตือนและชี้ใหเห็นถึงจุดที่
เปนตนเหตุของปญหามาตลอด แตสถานการณก็ยังไมดีขึ้นเทาใดนัก โดยตัวเลขลาสุดประเทศไทย
มีคนฆาตัวตายถึงปละกวา 7,000 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 20 คน และมีแนวโนมวาจะสูงขึ้น
เรื่อยๆ ทุกป ซึ่งในจํานวนนี้มีเยาวชนอนาคตของชาติที่เรียนดี รวมอยูดวยเปนจํานวนมาก…อนึ่ง
เมื่อตนป 45 ที่ผานมา มีนักเรียน-นักศึกษา ฆาตัวตายมาแลวหลายราย โดยเริ่มจาก…จนกระทั่ง
มาถึงรายลาสุด น.ส….(เดลินิวส 15/9/45)
2. บริบททางสังคม
บริบททางสังคมเปนสิ่งที่ถูกในใชการสรางวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรมดวย
ไดแก วาทกรรมผลกระทบจากสารเสพติดนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรม วาทกรรมการเลียนแบบ
และความหมกมุนในสื่อมวลชนนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรม วาทกรรมพฤติกรรมของครูมีสวน
ทําใหนักเรียนทําอัตวินิบาตกรรม
ในการสรางวาทกรรมผลกระทบจากสารเสพติดนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรม
หนังสือพิมพไดนําบริบททางสังคมเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดในสังคมไทยในขณะนั้นเขา
มาเชื่อมโยงในการรายงานขาวดวยเพื่อใหสอดคลองกับยุคสมัยเพราะพบวาขาวอัตวินิบาตกรรม
ถูกนําเสนอในหัวขอขาวเดียวกับการวิสามัญพอคายาบา เชน หนุมยาบาแคน โดนสลัดรักไรเยื่อใย
ฆาโหดสาวราชภัฏ…เสนอถายทอดสดวันยิงเปา ขมขวัญพอคายานรกใหกลัว (เดลินิวส 18/11/44)
สําหรับวาทกรรมกรรมการเลียนแบบและความหมกมุนในสื่อมวลชนนํามาซึ่งการ
ทําอัตวินิบาตกรรมนั้น หนังสือพิมพซึ่งนอกจากจะเปนชองทางการนําเสนอแลวยังเปนผูสรางวาท
กรรมดวยการพาดหัวขาวที่ไมไดอางอิงคําพูดจากแหลงขาวใดเพราะหนังสือพิมพเลือกที่จะมีมุม
มองในการตัดสินสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมไปแลววามาจากความหมกมุนในการเลนเกม
ของผูทําอัตวินิบาตกรรม ดวยการใชบริบททางสังคม ณ เวลานั้นวา มีการเลนเกมของวัยรุนแลวทํา
ใหถึงขนาดเสียชีวิตที่หนาจอคอมพิวเตอร ดังนั้น จึงเปนไปไดวา เมื่อเกิดการเสียชีวิตของเด็กที่มี
พฤติกรรมชอบเลนเกมตางๆ ทําใหหนังสือพิมพมุงประเด็นไปที่ผลกระทบของการเลนเกมนั้นๆ
กอนประเด็นอื่นๆ ถึงแมวาจะมีการระบุวาเจาหนาที่ตํารวจยังไมสามารถคนหาสาเหตุของการเสีย
ชีวิตไดก็ตาม ดังขอความที่สะทอนอยูในสวนพาดหัวขาวที่วา สลดด.ญ.12 ผูกคอ เหยื่อ “เกม”
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เครียด-เลนไมชนะ…กอนตายเพิ่งแพอีกหน ใชเชือกหอยกับขื่อบาน เขียนจม.ลาตายถึงแม สั่งวัน
เผาศพเสร็จสรรพ ตร.ยัง “งง” ชนวนมรณะ (ขาวสด 27/5/45)
สวนวาทกรรมพฤติกรรมของครูมีสวนทําใหนักเรียนทําอัตวินิบาตกรรม หนังสือ
พิมพสรางวาทกรรมนี้โดยใชบริบททางสังคมซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่กําลังใหความ
สําคัญการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของครู จึงถูกสังคม
จับตามอง โดยมีหนังสือพิมพทําหนาที่ตรวจสอบ
3. การผลิตซ้ํา
อันที่จริงแลวหนังสือพิมพใชการผลิตซ้ําในการสรางวาทกรรมทุกวาทกรรมเนื่อง
จากทุกวาทกรรมถูกนําเสนอมากกวา 1 ครั้ง แตการผลิตซ้ําถูกเนนในวาทกรรมความรุนแรงตอผู
หญิงและเด็กอันเกิดจากปญหาเพศนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรมมากที่สุดเนื่องจากถูกนําเสนอ
ในสัดสวนที่มากที่สุด และวาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนทางออกของการถูกลงโทษทาง
อาญาและสังคมเพราะถูกผลิตซ้ําจนเกิดความหมายที่เห็นไดชัดเจนวาผูทําความผิดใชการทําอัต
วินิบาตกรรมเปนทางออก
4. การตอกย้ํามายาคติ / การตอกย้ําภาพเหมารวม
หนังสือพิมพใชการตอกย้ํามายาคติ / ภาพเหมารวมในการสรางวาทกรรมผูชาย
ทําอัตวินิบาตกรรมเพราะประสบปญหาหนักในชีวิต วาทกรรมผูหญิงทําอัตวินิบาตกรรมเพราะ
ความโงเขลาและออนแอของตัวเอง วาทกรรมเพศที่เบี่ยงเบนมักจะหมกมุนกับปญหาเพศจนนําไป
สูการทําอัตวินิบาตกรรม
หนังสือพิมพสรางวาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมเพราะประสบปญหาหนักใน
ชีวิตดวยการกําหนดสถานะทางดานหนาที่การงานของผูชายที่ทําอัตวินิบาตกรรม
โดยเฉพาะ
สาเหตุเรื่องการเงิน การงานที่หนังสือพิมพมีการระบุอาชีพใหผูชายซึ่งเปนนักธุรกิจเปนสวนใหญ
เชนเดียวกับสาเหตุเรื่องสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางกาย สวนสาเหตุเรื่องความผิดทาง
กฎหมายถึงแมวาจะเรียกผูทําอัตวินิบาตกรรมดวยสถานภาพของการทําผิดตามกฎหมาย เชน โจร
ตีนแมว แตยังมีอีกสวนหนึ่งที่ระบุวาผูชายที่ทําอัตวินิบาตกรรมมีอาชีพเปนตํารวจ
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สวนวาทกรรมผูหญิงทําอัตวินิบาตกรรมเพราะความโงเขลาและออนแอของตัว
เองถูกสรางดวยการตอกย้ํามายาคติ / ภาพเหมารวมที่วา ผูหญิงมักจะถูกหลอกลวง ออนแอ ไมมี
เหตุผล เอาอารมณเปนที่ตั้งจนเกิดความเขาใจผิดคิดไปเองตางๆ นานาโดยการใชภาษาเรียกผู
หญิงทําอัตวินิบาตกรรมวา “เหยื่อ” “สาวเคราะหราย”
วาทกรรมเพศที่เบี่ยงเบนมักจะหมกมุนกับปญหาเพศจนนําไปสูการทําอัตวินิบาต
กรรมถูกสรางดวยการตอกย้ํามายาคติและภาพเหมารวมที่วา บุคคลที่ถูกระบุวาเปนเพศที่สามมัก
จะหมกมุนกับปญหาเพศ มีอารมณรุนแรงโดยหนังสือพิมพใชวิธีการเขียนความนําสรุปเหตุการณ
โดยใหอารมณในทํานองเสียดสีผูทําอัตวินิบาตกรรมที่เปนเพศที่สามอันแสดงใหถึงการประชด
ประชันตอกลุมดังกลาว เชน สาวประเภท 2 ดาวเดนคนสวยคณะทิฟฟานีเจอมรสุมชีวิตรุมเรา
พลาดทาติดโรครายแรงแถมแฟนหนุมที่ใชชีวิตคูผัวตัวเมียก็มาตีจาก สุดชอกช้ําระกําใจยึดหองพัก
ในคอนโดฯ เปนสุสานจบชีวิตบัดซบ กอนตายยังรักสวยรักงามแตงองคทรงเครื่องเปนตูทองเคลื่อน
ที่ ซดน้ํายาลางหองน้ําจนหมดขวดแตไมตายทันใจ ความีดกรีดขอมือตัดเสนเลือดใหญก็ยังไมตาย
อีกเลยใชมีดเลมเดียวกันจวงแทงทองตัวเองเปนรูพรุน-ปาดคอซ้ํา ปลอยเลือดไหลหมดตัวตายสม
ใจ (ไทยรัฐ 5/5/44)
แมวาวาทกรรมเพศที่เบี่ยงเบนมักจะหมกมุนกับปญหาเพศจนนําไปสูการทําอัต
วินิบาตกรรมจะครอบคลุมสาเหตุเรื่องสุขภาพดวย หากแตหนังสือพิมพกลับเปนผูสรางวาทกรรมนี้
ดวยการใหรายละเอียดทายขาวที่ไมมีการระบุแหลงขาววา ผูทําอัตวินิบาตกรรมที่เปนเพศที่สาม
นั้นไดเชื่อมโยงไปสูประเด็นเกี่ยวกับความรัก ความสัมพันธไดอยางไรทั้งๆ ที่พาดหัวขาวดวยสาเหตุ
เรื่องสุขภาพ คือ นาย…นั้นเปนสาวประเภทสอง...นอกจากนี้นาย…ยังมีแฟนหนุมหลายคนมาติด
พัน ลวนแตหนาตาดีทุกคน ชายหนุมสวนใหญจะทํางานอยูบารเกย แตมาพบวานาย…เริ่มปวย
เปนโรคราย จึงตีตัวออกหางไปหมดปลอยใหนาย…เผชิญชะตากรรมตามลําพัง จนกระทั่งเครียด
ตองฆาตัวตายเพื่อหนีโรครายไปในที่สุด (ขาวสด 4/5/44)
5. การสรางเสนแบง
หนังสือพิมพใชการสรางเสนแบงในการสรางวาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปน
พฤติกรรมเบี่ยงเบน วาทกรรมผูหญิงทําอัตวินิบาตกรรมเพราะความโงเขลาและออนแอของตัวเอง
วาทกรรมผลกระทบจากสารเสพติดนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรม วาทกรรมพฤติกรรมของครูมี
สวนทําใหนักเรียนทําอัตวินิบาตกรรม
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วาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนถูกหนังสือพิมพสรางโดย
การสรางเสนแบงคนปกติ / คนบา ดวยการใชภาษา เชน คําวา “เพี้ยน” “สติแตก” “สติเฟอง” “บา
กําเริบ” บรรยายผูทําอัตวินิบาตกรรมเพื่อทําใหสมจริงวาเปนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ เชน
เพี้ยนดิ่งโรงพัก 4 ชั้นหนาแถวตร.ลพบุรี (ขาวสด 28/8/45) อยางไรก็ตาม การสรางเสนแบงคนปกติ
/ คนบานั้น มักจะถูกใชกับผูทําอัตวินิบาตกรรมที่ไมคอยมีสถานะทางสังคมสูงมากนัก กลาวคือ ไม
ใชหมอ นักเรียน นักศึกษา นักวิจัยที่เปนกําลังสําคัญของประเทศ
สวนวาทกรรมผูหญิงทําอัตวินิบาตกรรมเพราะความโงเขลาและออนแอของตัว
เอง หนังสือพิมพสรางเสนแบงผูหญิงดี / ไมดี โดยการแสดงจุดยืนของตนดวยการเรียกผูถูกสราง
วาทกรรมที่เปนผูหญิงโดยเฉพาะถาผูนั้นไดทําราย/ฆาลูกของตัวเองอันเนื่องมาจากปญหาเรื่อง
ความรัก ความสัมพันธวาเปน “แมทมิฬ” “แมใจยักษ” สําหรับวาทกรรมผลกระทบจากสารเสพติด
นํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรม หนังสือพิมพสรางเสนแบงคนมีสติ / คนคลุมคลั่ง เพื่อแสดงใหเห็น
ภาพผลกระทบจากสารเสพติดไดชัดเจนวากอใหเกิดความคลุมคลั่งอยางไรบาง เชน พอคลั่งยาบา
ความีดทําครัวเชือดคอ 2 ลูกนอย...ระแวงเมียเลนชูระบายแคนกับลูก ซื้อยาบามาเสพจนเพี้ยน
ฉวยโอกาสลูกเขานอนจับปาดคออยางโหดเหี้ยม ลูกสาวคนโตวัย 9 ขวบถูกปาดคอจนหลอดลม
ขาด แตยังแข็งใจปนหนาตางหนีตายมาไดสําเร็จ แตลูกชายคนเล็กหนีไมทันเปนศพถูกฆาตาย
อยางอนาถ สวนพอคลั่งชิงผูกคอตาย (เดลินิวส 14/2/44)
และหนังสือพิมพใชการสรางเสนแบงครูดี / ไมดีในการสรางวาทกรรมพฤติกรรม
ของครูมีสวนทําใหนักเรียนทําอัตวินิบาตกรรมโดยการใชคําเรียกครูผูถูกสรางวาทกรรมวา “ยอด
แสบ” เชนเดียวกับผูสรางวาทกรรมอื่นๆ ที่ใชวิธีการสรางเสนแบงระหวางครูที่ดีและไมดีมาตรวจ
สอบเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยการตั้งกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง เชนคํากลาวของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาที่วา การกลาวหาเด็กในลักษณะประจาน โดยที่ไมรูขอเท็จจริง เปนการกระทําที่ไม
ถูกตอง หากครูพูดจริงก็ถือวาเปนคําพูดที่รุนแรง และไมถูกตอง เปนสิ่งที่กระทบกระเทือนใจเด็กซึ่ง
ไมไดเกิดผลดีใดๆ เรื่องนี้ผูบริหารสถานศึกษา และตนสังกัดคือสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ตองเขาไปตรวจสอบขอเท็จจริง หากครูทําผิดจริง ก็ตองตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัยตอไป (ไทยรัฐ 30/8/45)
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6. การอางอิงกรอบของศีลธรรมและกฎหมาย
หนังสือพิมพอางอิงกรอบของศีลธรรมและกฎหมายในการสรางวาทกรรมการทํา
อัตวินิบาตกรรมเปนทางออกของการถูกลงโทษทางอาญาและสังคม นอกจากหนังสือพิมพจะเปน
ชองทางใหบุคคลอื่นๆ เชน เจาหนาที่ตํารวจ ญาติของผูถูกทํารายโดยผูทําอัตวินิบาตกรรม ผูเห็น
เหตุการณเปนผูกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยสรุปในตอนทายวา ผูทําความผิดนั้นไดเกิดสํานึก
ผิดหรือหนีความผิดดวยการทําอัตวินิบาตกรรมแลว หนังสือพิมพไดกลาวถึงเหตุการณโดยระบุลง
ไปเลยวา ผูทําอัตวินิบาตกรรมที่มีความผิดนั้นทําอัตวินิบาตกรรมเพราะหนีความผิดหรือสํานึกใน
ความผิด ซึ่งแสดงใหเห็นวาหนังสือพิมพไดตัดสินถึงความผิดนั้นๆ ของผูทําอัตวินิบาตกรรมวามีน้ํา
หนักเพียงพอแลวภายใตกรอบดานศีลธรรมและกฎหมายเชนเดียวกับผูสรางวาทกรรมอื่นๆ โดย
พิจารณาไดจากภาษาพาดหัวขาวหรือความนํา ตลอดจนการกลาวโดยไมมีการระบุแหลงขาว
7. การทําใหเปนเรื่องเล็กไมนาสนใจ / การทําใหเปนเรื่องสวนตัว
วาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอันเกิดจากปญหาเพศนํามาซึ่งการทําอัต
วินิบาตกรรมถูกทํางานโดยผานการทําใหเรื่องของความรุนแรงดังกลาวเปนเรื่องในครอบครัวหรือ
เปนเรื่องสวนตัวของคนสองคนที่มีปญหาในชีวิตคู
เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้นจึงเปนปญหาสวน
บุคคลที่ยอมจะเกิดขึ้นไดเสมอไมวาจะเปนใครหรือมีสถานะใดก็ตาม โดยทายที่สุดแลวการทําอัต
วินิบาตกรรมของผูที่ทําความรุนแรงนั้นถูกทําใหเปนเรื่องเล็ก ไมนาสนใจเพราะเปนปญหาเรื่อง
ความสัมพันธของคนรักที่ตกลงกันไมได เชนเดียวกับวาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมดวยสาเหตุ
เรื่องความรัก ความสัมพันธเพราะพฤติกรรมของผูหญิง เพราะวาทกรรมดังกลาวถูกทําใหเปนเรื่อง
สวนตัว เปนความขัดแยงสวนบุคคล เปนปญหาครอบครัว ที่บุคคลภายนอกไมสมควรเขาไปเกี่ยว
ของ ดังนั้น เมื่อเกิดการทําอัตวินิบาตกรรมจึงเปนเรื่องของคนในครอบครัวนั้นๆ หรือเปนเรื่องสวน
บุคคลระหวางชายหญิงคูนั้นเพราะเกิดจากปญหาเรื่องความสัมพันธระหวางกันอันเปนการขีดวง
จํากัดใหผูที่อยูภายนอกไมสามารถลวงล้ําเขาไปสูปญหาความสัมพันธนั้นได
8. การลดรูปเหลือการอธิบายดวยเหตุผลเดียว
หนังสือพิมพใชการลดรูปเหลือการอธิบายดวยเหตุผลเดียวในการสรางวาท
กรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนทางออกของการถูกลงโทษทางอาญาและสังคมโดยอางอิงจาก
กรอบของกฎหมายและศีลธรรมเพียงอยางเดียววาผูทําความผิดนั้นตัดสินใจทําอัตวินิบาตกรรม
เพราะตองการหนีความผิดหรือสํานึกผิดโดยไมไดดูถึงสาเหตุอื่นๆ ในเชิงลึกเลย
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วาทกรรมผลกระทบจากสารเสพติดนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรม หนังสือพิมพ
ใชการลดรูปเหลือการอธิบายดวยเหตุผลเดียวในการสรางวาทกรรมนี้โดยมุงเนนใหเห็นถึงอันตราย
/ มหันตภัยจากสารเสพติดวากอใหเกิดปญหาอยางไร โดยมองขามประเด็นอื่นๆ ที่นาสนใจไป เชน
ความสัมพันธเชิงอํานาจในสังคม
วาทกรรมเพศที่เบี่ยงเบนมักจะหมกมุนกับปญหาเพศจนนําไปสูการทําอัตวินิบาต
กรรม หนังสือพิมพเปนผูสรางวาทกรรมนี้ดวยการใหรายละเอียดทายขาวที่ไมมีการระบุแหลงขาว
วา ผูทําอัตวินิบาตกรรมที่เปนเพศที่สามนั้นไดเชื่อมโยงไปสูประเด็นเกี่ยวกับความรัก ความสัมพันธ
ไดอยางไรทั้งๆ ที่พาดหัวขาวดวยสาเหตุเรื่องสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางกาย ซึ่งเปน
ความพยายามที่จะลดรูปเหลือการอธิบายดวยเหตุผลเดียว แทนที่จะทําหนาที่สืบคนหาสาเหตุการ
ทําอัตวินิบาตกรรมใหลึกซึ้งกวานี้
9. การรื้อสรางมายาคติ
หนังสือพิมพไมไดเปนผูใชในการสรางวาทกรรมโดยตรง แตทําหนาที่เปนชองทาง
ในการนําเสนอใหผูสรางวาทกรรมรื้อสรางมายาคติ ซึ่งปรากฏการรื้อสรางมายาคตินานๆ ครั้งใน
วาทกรรมโรคทางจิตหรือซึมเศราเปนปจจัยหนึ่งของการทําอัตวินิบาตกรรมที่ตัวแทนจากสถาบัน
จิตแพทยกลาววา นาจะเกิดจากอาการซึมเศราที่ผูตายมีสะสมอยูกอนแลว เชื่อวาไมใชการเรียก
รองความสนใจ แตเปนการตั้งใจฆาตัวตาย เพราะลักษณะพวกเรียกรองความสนใจจะไมยอมให
ตัวเองบาดเจ็บจริงๆ (เดลินิวส 12/8/45) ทั้งนี้เปนเพราะเหตุการณดังกลาวถูกหนังสือพิมพพาดหัว
ขาววาผูทําอัตวินิบาตกรรมซึ่งเปนผูหญิงนั้นตองการประชดประชัน เรียกรองความสนใจจากการมี
ปญหาภายในครอบครัว

กระบวนการผลิตวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพไทย
จากการวิเคราะหเนื้อหาขาวอัตวินิบาตกรรมในหนังสือพิมพไทยตลอดป 25442545 รวมระยะเวลา 2 ป ผูวิจัยสามารถจําแนกประเภทของวาทกรรมออกได 12 ประเภทดังที่ได
กลาวมาแลวขางตน โดยไดวิเคราะหวิธีการสรางวาทกรรมนั้นๆ ควบคูไปดวยในแตละวาทกรรม
อยางไรก็ตาม การวิเคราะหวิธีการสรางวาทกรรมจากเนื้อหาขาวอัตวินิบาตกรรมเพียงอยางเดียว
ยังไมสามารถสะทอนที่มาของวาทกรรมดังกลาวไดอยางลึกซึ้งเพียงพอที่จะกลาวสรุปในผลการ
วิจัยเรื่องวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพไทย ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดสัมภาษณหนังสือ
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พิมพในฐานะที่เปนชองทางใหผูสรางวาทกรรมตางๆ ออกมากลาวถึงเหตุการณการทําอัตวินิบาต
กรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเปนผูสรางวาทกรรมบางวาทกรรมของหนังสือพิมพเองดวยเพื่อพิจารณา
หากระบวนผลิตวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพไทยใหไดอยางแนชัดยิ่งขึ้น
หลักในการตัดสินใจคัดเลือกขาว
เนื่องจากวาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอันเกิดจากปญหาเพศนํามาซึ่ง
การทําอัตวินิบาตกรรมมีสัดสวนในการนําเสนอมากที่สุด ดังนั้น จึงสมควรที่จะตองทราบที่มาของ
การตัดสินใจคัดเลือกขาวดังกลาว ซึ่งหนังสือพิมพมองวาปรากฏการณดังกลาวเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
อยางเปนปกติในสังคมอยูแลว หากแตที่หนังสือพิมพเลือกนําเสนอก็เนื่องจากวาเปนเหตุการณที่มี
องคประกอบของความเปนขาว อีกทั้งเปนเหตุการณที่มีน้ําหนักของการกออาชญกรรมอีกดวย
อยางไรก็ตาม หนังสือพิมพอางวาบางเหตุการณของวาทกรรมดังกลาวสามารถถูกนําเสนอเปนขาว
เล็กๆ ก็ได ดังคําสัมภาษณของหนังสือพิมพขาวสดและไทยรัฐ ดังนี้
“ขาวฆาตัวตายเพราะความหึงหวงมีปริมาณมาก หนังสือพิมพไมไดเปนผูกําหนด
ใหเหตุการณมันเกิดขึ้นแตเรามีหนาที่รายงาน จริงๆ นาจะมีนักสังคมวิทยาวิจัยวาทําไมหึงแลวตอง
ฆากัน แตที่เลือกนําเสนอนั้นหนังสือพิมพก็จะมีเหตุผลเรื่ององคประกอบของขาว ทุกขาวที่ลงมีเหตุ
ผลเสมอ” (ฐากูร บุญปาน,สัมภาษณ, 19 เมษายน 2547)
“ขาวการฆาคนอื่นแลวฆาตัวตายตาม หนังสือพิมพมองในเรื่องของน้ําหนักการ
กออาชญกรรมที่รุนแรงมากกวากรณีที่ฆาตัวตายเพียงคนเดียว อยางไรก็ตาม ความนาสนใจของ
เนื้อหาจะอยูที่ประเด็นของขาววาใชความรุนแรงมากนอยขนาดไหน
และคนที่ฆาตัวตายนั้นมี
ความสําคัญมากนอยแคไหน โดยจะมาเทียบชั่งน้ําหนักกัน ทําใหการฆาคนอื่นตายแลวฆาตัวเอง
ตายอาจเปนขาวเล็กก็ได เพราะการฆาตัวตายเองอาจมีน้ําหนักในแงของประเด็นดังกลาวมาก
กวา” (ชูเกียรติ บุญเรืองฤทธิ์,สัมภาษณ, 22 พฤษภาคม 2547)
จากคํากลาวขางตนจึงเปนเหตุผลวา ทําไมวาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิงและ
เด็กอันเกิดจากปญหาเพศนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรมนั้นถึงถูกทํางานอยางตอเนื่องผานสื่อ
หนังสือพิมพ กลาวโดยสรุปก็คือ เปนเหตุการณที่มีน้ําหนักของการกออาชญกรรมและเปนเหตุ
การณที่มักจะเกิดขึ้นอยูแลวในสังคมแหงความเปนจริง หนังสือพิมพเพียงแคหยิบเหตุการณนั้นขึ้น
มารายงานตามขอเท็จจริงบนพื้นฐานขององคประกอบของความเปนขาวเทานั้นเอง
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ใชหลักคุณคาขาวเรื่องความผิดปกติ ความแปลก
ดังที่ไดกลาวมาแลวจากวาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ซึ่งหนังสือพิมพมักนําเสนอวาการทําอัตวินิบาตกรรมเปนเหตุการณที่ไมปกติ เนื่องจากเปนธรรมดา
ของมนุษยที่ยอมจะรักชีวิตของตัวเอง ถึงแมวาการทําอัตวินิบาตกรรมจะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้น
บอยครั้งเทาใดก็ตาม มันก็ยังคงเปนความไมธรรมดาเสมอ ทั้งนี้ พิจารณาไดจากการที่หนังสือพิมพ
ไดนําเสนอเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมมาอยางตอเนื่องและจากผลการวิจัยเกี่ยวกับปริมาณ
ขาวอัตวินิบาตกรรมที่ถูกนําเสนอบนหนาหนังสือพิมพไทยที่พบวา เฉลี่ยแลวทุกๆ 4-5 วัน ผูอาน
หนังสือพิมพจะพบขาวอัตวินิบาตกรรม 1 ชิ้นตามที่ผูวิจัยไดกลาวถึงขางตน ซึ่งสอดคลองกับคํา
กลาวของบรรณาธิการฝายบริหารหนังสือพิมพขาวสด ที่วา
“ปกติเรื่องการฆาตัวตายเปนเรื่องที่คนไมคอยทํากันอยูแลว คนที่ทําก็จะมีปญหา
ชีวิต จิตใจ ฯลฯ ทําทีไรก็เกิดความสะเทือนใจ เปนเรื่องของคนดวยกัน ปกติหนังสือพิมพจะเปน
เรื่องของคนที่อานเรื่องของคนดวยกัน เมื่อมันมีเหตุที่ผิดปกติไปจากธรรมดา เปนเหตุสะเทือนใจ
ซึ่งก็เกือบครบองคประกอบของการเปนขาว โดยจะมีน้ําหนักมากนอยขนาดไหน จะเปนขาวใหญ
ขาวเล็ก ก็ขึ้นอยูกับองคประกอบของความเปนขาวในแงอื่นๆ ของมันดวย เชน เปนโรครายรักษาไม
หาย ยิงตัวตายโปงเดียว เปนเหตุการณที่ไมปกติ แตวามันอาจจะเปนไมปกติที่เจอบอย แตถาไมได
ตายคนเดียว มีลูก 3 คน ฆาลูก 3 คน เมียดวยเพราะจะหวงกังวล หรือคิดมากหรืออะไรเราก็ไมรู
วาถาตัวไมอยูแลวลูกเมียจะลําบากสูใหสิ้นลําบากไปดวยกันดีกวา ก็ไมปกติ ไมธรรมดาแนๆ เปน
เรื่องที่ตองเขาไปหาเหตุแนๆ วาทําไม” (ฐากูร บุญปาน,สัมภาษณ, 19 เมษายน 2547)
วิธีการที่หนังสือพิมพใชแลวชวยตอกย้ําใหเห็นถึงความผิดปกติของเหตุการณการ
ทําอัตวินิบาตกรรมที่สําคัญคือ วิธีการทําอัตวินิบาตกรรมที่มีความแปลก เชน การใชกิโยตินสับคอ
ตัวเอง การรมควันฆาตัวตาย ดังที่ผูวิจัยพบในการวิเคราะหเนื้อหา ซึ่งประเด็นนี้ตรงกับคํากลาว
ของหนังสือพิมพขาวสดเชนกันคือ
“รายละเอียดบางอันในเนื้อขาวถาไมจําเปนเราก็ขามไป แตถามันเปนหัวใจสําคัญ
ของขาวบางอันก็ขามไมได ไมไดหมายความวาเราตั้งใจขายความสยดสยอง แลวแตวาวันนั้นอะไร
มันคือประเด็นหลักของเหตุการณนั้น อยางขาวเรื่องการประหารตัวเองโดยใชกิโยติน ทุกหนังสือ
พิมพจะลงภาพขาวและรายละเอียดของวิธีการเพราะมีคนเยอะมากที่ไมรูจักกิโยตินวาเปนเครื่อง
มือประหารของประเทศฝรั่งเศส ไมทราบวามีหนาตาอยางไร นึกภาพไมออก บอกยิงตัวตายนึก
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ออก เอามีดแทงตัวเองนึกออก แตยังไงก็ไมไดอธิบายหรือลงภาพหัวที่กระเด็นหลุนๆ” (ฐากูร บุญ
ปาน,สัมภาษณ, 19 เมษายน 2547)
ใชวิธีการสืบสวนที่มา / สาเหตุเพื่อสะทอนปญหาสังคม
นอกจากหนังสือพิมพจะนําเสนอเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมดวยมุมมองบน
พื้นฐานที่เห็นถึงความผิดปกติของพฤติกรรมของมนุษยที่มีความเบี่ยงเบนแลว ยังพยายามเขาไป
สืบคนหาที่มาของความผิดปกตินั้นดวย ซึ่งจากการสัมภาษณหนังสือพิมพทั้ง 3 ชื่อฉบับพบวา ตาง
ก็ใหความสําคัญกับสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อตองการที่จะสะทอนปญหา
อันเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการทําอัตวินิบาตกรรมนั้นๆ เชนคํากลาวของผูสื่อขาวอาชญกรรมของ
หนังสือพิมพไทยรัฐที่วา
“หนังสือพิมพนําเสนอใหเปนมุมมองเพื่อที่จะสะทอนใหสังคมเห็นวาการฆาตัว
ตายนี้มีเหตุผลใด และนํารวมไปถึงการวิเคราะหวาการฆาตัวตายไดสงผลอะไรบาง มีผลกระทบใน
เรื่องใดบาง ในเรื่องของสังคม ปญหาครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ เกี่ยวของกับการศึกษาหรือไม มี
ปจจัยอะไรบาง” (ชูเกียรติ บุญเรืองฤทธิ์,สัมภาษณ, 22 พฤษภาคม 2547)
เชนเดียวกับคํากลาวของบรรณาธิการฝายบริหารหนังสือพิมพขาวสดและหัวหนา
ฝายขาวอาชญกรรมของหนังสือพิมพเดลินิวส ดังนี้
“เปนเรื่องที่ตองเขาไปหาเหตุแนๆ วาทําไม อยางนอยก็เพื่อชวยกัน คือมองวาเปน
ปญหาของสังคม ซึ่งควรจะมีการหาสาเหตุใหชัดวามาจากปจจัยอะไรบาง และจะหาทางชวยกัน
ระงับหรือบรรเทาปจจัยดังกลาวอยางไรเพื่อไมใหเกิดเหตุเชนนี้ไดอีก หรืออยางนอยก็เปนอุทาหรณ
เตือนใจ” (ฐากูร บุญปาน,สัมภาษณ, 19 เมษายน 2547)
“แนวทางในการรายงานขาวอัตวินิบาตกรรมอยางหนึ่งที่สําคัญคือ ประเด็นการ
ฆาตัวตายนั้นมาจากปมเหตุใด” (พีรชัย กองเสน,สัมภาษณ,26 มีนาคม 2547)
กลาวโดยสรุป หนังสือพิมพมองเรื่องการทําอัตวินิบาตกรรมวาเปนปญหาของ
สังคมและตองการสะทอนปญหาดังกลาวออกมาใหเห็นเพื่อหาปจจัยที่ทําใหเกิดการทําอัตวินิบาต
กรรม เพื่อนําไปสูการชวยระงับบรรเทาสาเหตุดังกลาว เชน ปญหาเรื่องสารเสพติดก็สะทอนใหเห็น
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ถึงอันตรายที่มีตอสังคมที่สมควรไดรับการพิจารณาแกไขซึ่งสอดคลองกับวาทกรรมผลกระทบจาก
สารเสพติดนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรมนั่นเอง ดังนี้
“มันเปนชวงยุค ชวงสมัย การฆาตัวตายในแตละกรณีจะมีจุดที่นาสนใจคือเรื่อง
ของการนําสมัยของสังคม หรือแนวรวมของสังคมนั้นๆ วาเปนอยางไร เชน การฆาตัวตายที่เกิดจาก
การเมายา ซึ่งสะทอนใหเห็นวาปญหาเรื่องยาเสพติดมีความรุนแรงสูง ติดยาบาแลวจี้ตัวประกัน
ฆาตัวประกัน แลวก็หนีไปฆาตัวเอง ซึ่งเกิดจากฤทธิ์ยา นี่คือปญหา พอขาวนําเสนอก็จะสะทอน
ออกมาทันทีวาในสังคมนั้นเกิดอะไรขึ้น” (ชูเกียรติ บุญเรืองฤทธิ์,สัมภาษณ, 22 พฤษภาคม 2547)
จากคําสัมภาษณ จะเห็นวา หนังสือพิมพไดนําบริบททางสังคมในขณะนั้นเขามา
เชื่อมโยงในการรายงานขาวดวยเพื่อใหสอดคลองกับยุคสมัย ซึ่งก็เปนหนึ่งในวิธีการสรางวาทกรรม
เรื่องการใชคุณคาขาวเชนเดียวกับที่ผูวิจัยพบในการวิเคราะหเนื้อหาขาวอัตวินิบาตกรรมที่ถูกนํา
เสนอในหัวขอขาวเดียวกับการวิสามัญพอคายาบา
ใชหลักคุณคาขาวเรื่องความเดนของผูทําอัตวินิบาตกรรม
นอกจากหนังสือพิมพจะใหความสําคัญในเรื่องสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
แลว ยังมีองคประกอบของความเปนขาวอื่นๆ เขามารวมดวยเพื่อใหการนําเสนอมีน้ําหนักตามที่
หนังสือพิมพตองการ ไมวาจะเปนเรื่องความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม ความสะเทือน
อารมณ ความแปลก ความเดน องคประกอบเรื่องเพศ ผลกระทบ อันจะนํามาซึ่งองคประกอบของ
ความนาสนใจในการนําเสนอขาวอัตวินิบาตกรรมนั่นเอง
หนังสือพิมพไทยรัฐไดกลาวถึงองค
ประกอบของความเปนขาวของเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมเอาไววา
“1. ประกอบดวยเรื่องของอาชีพ หนาที่การงาน ของผูฆาตัวตาย 2. บุคคลที่เกี่ยว
ของกับการที่เปนขาว 3. สถานที่ ที่เกิดเหตุ 4.ความนาสนใจเรื่องวิธีการฆาตัวตาย” (ชูเกียรติ บุญ
เรืองฤทธิ์,สัมภาษณ, 22 พฤษภาคม 2547)
จะเห็นไดวา ผูทําอัตวินิบาตกรรมเปนองคประกอบหนึ่งที่หนังสือพิมพใหความ
สําคัญ โดยเฉพาะสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรมวาเปนใครซึ่งจะนํามาซึ่งการชูการทําอัตวินิบาต
กรรมขึ้นเปน “ประเด็น” ในสังคม โดยสะทอนจากคํากลาวของหนังสือพิมพไทยรัฐเองวา
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“ถาเปนสาวฉันทนากระโดดตึกตายเพราะอกหัก แฟนทิ้ง เหลานี้อาจจะเปน
ประเด็นที่นอยลง แตถาเปนนักศึกษา อยางเอแบค ธรรมศาสตร จุฬาฯ อยูในชวงวัยเรียน แลวเกิด
ความผิดหวังจะนาสนใจกวา” (ชูเกียรติ บุญเรืองฤทธิ์,สัมภาษณ, 22 พฤษภาคม 2547)
สวนหนังสือพิมพเดลินิวสก็ใหความสําคัญกับบุคคลที่ทําอัตวินิบาตกรรมเชนกัน
โดยพิจารณาวาเปนคนดังในสังคมหรือไม อีกทั้งยังมีมุมมองตอเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรม
วา กลุมที่เสี่ยงตอเหตุการณนี้คือบรรดาลูกหลานคนไทยที่ขาดความอบอุนหรือผิดหวังกับชีวิต โดย
เนนตนตอของปญหาไปที่คานิยมของตะวันตก และ สังคมวัตถุนิยม ดังนี้
“สังคมไทยเปนสังคมที่อบอุน พอแม ผูปกครองคอยใหความดูแลตอบรรดาลูก
หลานจนเติบใหญ แตหากบรรดาลูกหลานขาดความอบอุนหรือผิดหวังกับชีวิต อาจคิดสั้นฆาตัว
ตาย โดยเฉพาะปจจุบันนี้เปนยุคไฮเทค คนไทยรับวัฒนธรรมคานิยมผิดๆ มาจากชาติตะวันตก ทํา
ใหสภาพจิตใจของแตละคนเปลี่ยนไป ที่สําคัญหันไปหาวัตถุนิยม อาจทําใหผิดพลาดเกิดขึ้นกับ
ชีวิต ในที่สุดก็หาทางออกสุดทาย ดวยการตัดสินใจฆาตัวตาย” (พีรชัย กองเสน,สัมภาษณ,26
มีนาคม 2547)
จึงอาจกลาวไดวา ผูทําอัตวินิบาตกรรมที่อยูในสถานะที่สังคมใหความสําคัญ เชน
กลุมนักเรียน นักศึกษา เยาวชน จะเปนกลุมคนที่มักถูกนําเสนอในขาวอัตวินิบาตกรรมดวยความ
ตองการของหนังสือพิมพที่จะสะทอนปญหาสังคมในขณะนั้น เชน เรื่องการเรียน ความรัก ความ
สัมพันธ
ใชหลักความสมดุล (Balance)
เหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมที่มีความรุนแรงมากๆ ทั้งตอตนเองและตอผูอื่น
ดวย หนังสือพิมพจะพยายามนําเสนอขาวอัตวินิบาตกรรมนั้นดวยความรอบดานและมีแงมุมอื่นๆ
ใหสังคมหันมาพิจารณาชวยกันตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น อยางที่ปรากฏในการวิเคราะหเนื้อหา
เรื่องวาทกรรมโรคทางจิตหรือซึมเศราเปนปจจัยหนึ่งของการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งสอดคลองกับ
คําสัมภาษณของหนังสือพิมพขาวสด ที่วา
“หลายๆ กรณีที่เปนเรื่องใหญ ขึ้นหนาหนึ่ง เปนการฆาตัวตายที่พิเศษ หรือ
ประหลาด สวนหนึ่งที่หนังสือพิมพพยายามทําก็คือวา ใหนักสังคมวิทยาหรือนักจิตวิทยาพูดดวยวา
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เหตุการณดังกลาวเคยมีตัวอยางมาหรือไม ในทางจิตวิทยามีตํารา มีองคความรูดานวิชาการที่พอ
จะอธิบายไดหรือไม เชนเดียวกับเรื่องสังคมวิทยา หนึ่งคือถาหาทัน มีเวลา หรือถาเหตุการณนั้น
ใหญมากเสียจนตองทําใหเห็น หนังสือพิมพมีหนาที่นําเสนอใหครบถวนรอบดานที่สุด การฆาตัว
ตายที่เกิดขึ้นไมใชเรื่องการตายธรรมดา มันตองมีที่มาที่ไปวาทําไมคนเราถึงตัดสินใจไดอยางนั้น
โดยเฉพาะกรณีแปลกๆ เชน ฆาตัวตายหมู ฆาคนอื่นดวยไมใชฆาตัวเองคนเดียว อยางขาวแมคลั่ง
พอคลั่ง แตไมใชการฆาคนอื่นแลวฆาตัวตายหนีความผิด เราหวังวาขาวที่บวกความรูอื่นๆ ใหขอ
วิเคราะห หรือใหแนวทางวิชาการไปดวยนาจะทําใหคนอานแลวคิดอะไรขึ้นมาบาง อยางนอยก็
นอกจากดูเหตุการณอยางเดียว แตอานแลวจะเชื่อหมดเลยหรือไม หนังสือพิมพคงไมไดเกงขนาด
นั้น เพราะถาทําไดคงเกงกวาพระพุทธเจา พระเยซู“ (ฐากูร บุญปาน,สัมภาษณ, 19 เมษายน
2547)
เชนเดียวกับวาทกรรมพฤติกรรมของครูมีสวนทําใหนักเรียนทําอัตวินิบาตกรรมที่
หนังสือพิมพมีการสัมภาษณกลุมบุคคลที่มีอํานาจจากรัฐใหดูแลเกี่ยวกับระบบการศึกษาซึ่งเปน
แหลงขาวที่แตกตางจากกลุมวาทกรรมอื่นๆ อยางชัดเจน อันแสดงถึงความพยายามที่จะนําเสนอ
ขาวอยางรอบดานนั่นเอง
“เคยมีกรณีเด็กถูกครูตีแลวนอยใจผูกคอตาย
นอกจากคุยกับผูปกครองแลว
หนังสือพิมพยังไปคุยกับครูใหญ ผูบริหารการศึกษา นักจิตวิทยา คือทําเทาที่พยายามทําได บุคคล
ในขาวจะหลากหลายขึ้น” (ฐากูร บุญปาน,สัมภาษณ, 19 เมษายน 2547)
ใชกรอบทางกฎหมายและสังคม
กรณีเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมเพราะหนีความผิด สํานึกผิด หนังสือพิมพ
จะมองไปถึงความผิดดังกลาววามีน้ําหนักแคไหน ถึงขนาดที่ทําใหตองทําอัตวินิบาตกรรมหรือไม
ดังนั้น เมื่อหนังสือพิมพไดกลาวถึงการทําอัตวินิบาตกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งวาเกิดจากการ
หนีความผิดหรือหนีหนี้กรรมตางๆ ยอมแสดงวาความผิดของผูทําอัตวินิบาตกรรมนั้นๆ มีน้ําหนัก
เพียงพอแลวนั่นเอง
“กรณีที่ผูฆาตัวตายกระทําความผิด หนังสือพิมพมองวามันเปนปญหา เพราะเรา
ก็รูสึกไดวาความผิดนั้นถึงขั้นที่ตองตายหรือไม คนที่จะฆาตัวตายไดตองไมปกติธรรมดา ไมมี
หนังสือพิมพใดที่สนุกจะนําเสนอขาวการฆาตัวตายหรือคนตาย ถึงไมใชญาติพี่นองเรา เราก็รูสึก
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อะไรที่เราพยายามทําไมใหเกิดเรื่องซ้ําก็พยายามจะทํา แตพยายามแลวก็ไมไดหมายความวาจะ
ตองประสบความสําเร็จ” (ฐากูร บุญปาน,สัมภาษณ, 19 เมษายน 2547)
จากคํากลาวขางตนหนังสือพิมพพยายามจะสื่อสารวาไมตองการใหเหตุการณที่
มีความรุนแรงทั้งตอตนเองและผูอื่นตองเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลา อีกทั้งยังชวยเนนย้ําใหเห็นวา คนที่จะ
ทําอัตวินิบาตกรรมไดนั้นยอมตองไมมีความปกติธรรมดาอยูในตัวเอง ซึ่งอาจจะเปนความกดดัน
ดวยเหตุผลตางๆ กันไป และหนึ่งในความกดดันที่สําคัญอันหนึ่งซึ่งอยูภายใตกรอบทางกฎหมาย
และศีลธรรมของสังคมไทยคือ ผูที่กระทําความผิดยอมจะหนีไมพนโทษทั้งทางกฎหมายและสังคม
ซึ่งเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมก็เปนตัวสะทอนถึงจุดจบของการทําความผิดดังกลาวโดยผาน
ชองทางการนําเสนอจากหนังสือพิมพ ซึ่งเห็นไดชัดเจนในวาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนทาง
ออกของการถูกลงโทษทางอาญาและสังคมที่ใหความหมายวาผูทําอัตวินิบาตกรรมเลือกที่จะจบ
ชีวิตตนเองเพราะความผิดที่ตนไดกอเอาไว
ผลกระทบตอการเลียนแบบ
จากวาทกรรมการเลียนแบบและความหมกมุนในสื่อมวลชนนํามาซึ่งการทําอัต
วินิบาตกรรมโดยที่สื่อมวลชนไมไดรวมถึงสื่อหนังสือพิมพดวยดังที่ผูวิจัยพบในการวิเคราะหเนื้อหา
นั้น จากการสัมภาษณในกระบวนการผลิตวาทกรรมของหนังสือพิมพ ผูวิจัยจึงไดตั้งคําถามใน
ประเด็นเรื่องการนําเสนอขาวการทําอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพวามีสวนทําใหเกิดการเลียน
แบบตามมาของผูที่กําลังประสบปญหาในชีวิตหรือไม เพราะก็ถือวาเกี่ยวของกับการเลียนแบบสื่อ
เชนกัน ซึ่งจากการสัมภาษณหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับ พบวา มีทั้งเห็นดวยและยังคงแบงรับแบงสู
กลาวคือ หนังสือพิมพไทยรัฐแสดงความเห็นวาเปนกรณีที่สามารถเกิดขึ้นไดจริงๆ เชนเดียวกับ
หนังสือพิมพเดลินิวส ดังนี้
“เปนกรณีที่นาสนใจเพราะจะเกิดเปนแฟชั่น เชน ชวงจะเอ็นทรานซ ชวงกอนสอบ
ปลายภาค เมื่อมีการนําเสนอการทําอัตวินิบาตกรรม 1 เหตุการณแลวจะมีเหตุการณที่ 2 เหตุ
การณที่ 3 ตามมาซึ่งอาจจะเปนเพราะวาเหตุการณแรกถูกนําเสนอผานสื่อแลวก็มีคนเขาไปใหการ
ชวยเหลือ เชน นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา เมื่อมีการโอบอุม คนอื่นๆ ก็อยากจะมีบาง จึงเกิดเปน
แฟชั่นเลียนแบบโดยอาจจะตองการเรียกรองความสนใจ จึงเกิดเหตุการณที่ใกลเคียงกับเหตุการณ
แรกโดยที่มีปญหาคลายๆ กัน เชน พอแมไมสนใจ การเรียนตกต่ํา ครูบาอาจารยไมรัก เพราะเมื่อ
มาเห็นเหตุการณในหนังสือพิมพ เขาก็จะวิเคราะหวาถาทําอยางนั้นบางอาจจะไดรับความสนใจดู
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แลเชนกัน การที่สื่อนําเสนอขาวก็เพื่อที่จะหาแนวทางปองกัน นั่นคือเจตนาของสื่อ แตบางทีอาจนํา
เสนอไปแลวพวกที่เลียนแบบไมไดมองวานักจิตวิทยาบอกวายังไง แตจะหาทางหรือวิธีการเขาถึง
นักจิตวิทยาก็เลยใชวิธีการอยางนี้เลียนแบบ ซึ่งเมื่อเปนเชนนี้หนังสือพิมพก็จะนําเสนอขาวอยาง
ระมัดระวังขึ้นคือ จะเตือนสติวาการฆาตัวตายมันไมดียังไงบาง จนเหตุการณเลียนแบบคอยๆ หาย
ไป” (ชูเกียรติ บุญเรืองฤทธิ์,สัมภาษณ, 22 พฤษภาคม 2547)
“ตองยอมรับวาสื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญในการนําเสนอขาวการฆาตัวตาย ซึ่ง
ทางสื่อมวลชนพยายามเสนอขาวดวยความเปนจริง ตรงไปตรงมา แตบางครั้งก็อาจมีพฤติกรรม
เลียนแบบ การเสนอขาวของสื่อเรื่องการฆาตัวตาย บางครั้งสื่อไดเสนอไปตามความเปนจริง ไมได
นั่งเทียนเขียนขาว แตเมื่อมีการฆาตัวตายแปลกๆ พิสดารขึ้นมา ก็อาจทําใหสังคมมองวาเกิดการ
เลียนแบบ” (พีรชัย กองเสน,สัมภาษณ,26 มีนาคม 2547)
ในทางตรงกันขาม หนังสือพิมพขาวสดยังคงแบงรับแบงสูวา การเสนอขาวการทํา
อัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพมีทั้งความเปนไปไดและเปนไปไมไดที่จะทําใหเกิดการเลียนแบบ
ดังนี้
“ทั้งเปนไปไดและเปนไปไมได เหมือนกับขาวขมขืน รูปโป มันเปนตัวเราแคไหน
มันไมเคยมีผลวิจัย มันมีแตขอวิจารณ มันเปนความเห็น ซึ่งมันอาจจะเปนไปได ไมไดบอกวามัน
เปนไปไมได อาจจะมีสวน แตเราก็ไมรูวาจริงๆ ถามันมีสวนมันจะเทาไร ถามันจะมีผล จะมีผลดาน
ไหนบาง ยังไมเคยมีใครทําวิจัยเรื่องนี้จริงๆ มากอน ถาทําก็ดี จะไดทราบ” (ฐากูร บุญปาน,
สัมภาษณ, 19 เมษายน 2547)
จากคําสัมภาษณหนังสือพิมพขางตน สะทอนใหเห็นวา หนังสือพิมพยังไมไดให
ความสําคัญกับประเด็นดังกลาวแบบตรงๆ ชัดเจนเหมือนกับการนําเสนอผลกระทบของสื่ออื่นๆ ที่
ทําใหเกิดการทําอัตวินิบาตกรรม เพราะจากผลการวิจัยในการวิเคราะหเนื้อหาไมพบวามีขอความ
ใดของหนังสือพิมพที่กลาววา มีผูทําอัตวินิบาตกรรมเพราะไดเลียนแบบจากขาวในหนังสือพิมพ
อยางไรก็ตาม หนังสือพิมพจะใชวิธีการอื่นๆ ที่เห็นวาชวยปองกันไมใหเกิดการเลียนแบบซึ่งเปนวิธี
การที่ผูอานตองตีความเอาเองวาหนังสือพิมพตองการจะสื่ออะไรดังที่หนังสือพิมพไทยรัฐกลาวขาง
ตนวาจะพยายามเตือนสติผูอาน
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แบบแผนของการรายงานขาว
ขาวอัตวินิบาตกรรมมีรูปแบบในการรายงานขาวที่มีลักษณะเฉพาะจนผูวิจัย
สังเกตไดวา สวนใหญแลวมักเริ่มจากพาดหัวขาว ความนํา ตอดวยการรับแจงความของเจาหนาที่
ตํารวจเกี่ยวกับเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรม การบรรยายสถานที่เกิดเหตุ การบรรยายสภาพ
ศพ หลักฐานในที่เกิดเหตุ การสอบสวนพยานตางๆ การสันนิษฐานของเจาหนาที่ตํารวจ และอาจ
จบลงดวยการสงศพใหสถาบันนิติเวชตอไป หรือถาเปนกรณีที่ยังไมมีคนเสียชีวิต จะมีการบรรยาย
เหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นดวย ซึ่งจะเห็นไดวาหนังสือพิมพอาศัยกรอบการทํางานของเจาหนาที่
ตํารวจที่เปนผูมีอํานาจตามกฎหมายใหเปนผูไปดูเหตุการณแลวทําบันทึกประจําวันเปนการเดิน
เรื่องของเนื้อหาขาวอัตวินิบาตกรรม ทั้งนี้เปนเพราะหนังสือพิมพกลาววา การทํางานของเจาหนาที่
ตํารวจนั้นเปนบันทึกราชการที่สามารถตรวจสอบได มีการยืนยันชัดเจนทั้งหลักฐาน ที่อยู และตัว
บุคคล
ทําใหการรายงานขาวมีความนาเชื่อถือและทําใหผูอานรูสึกวามีหลักฐานซึ่งไมใชสิ่งที่
หนังสือพิมพเขียนขึ้นมาเอง และการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิต เจาหนาที่ตํารวจมีอํานาจตาม
กฎหมายที่จะเปนผูกลาววาการเสียชีวิตของบุคคลนั้นเกิดจากอะไรโดยมีหนาที่สืบคนวาการเสีย
ชีวิตนั้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรมหรือการถูกฆาตกรรมซึ่งอาจตองทํางานรวมกับแพทยผูชันสูตร
ศพ เจาหนาที่พิสูจนหลักฐานดวย ดังคํากลาวของหนังสือพิมพขาวสดตอไปนี้
“คงตองขึ้นกับตํารวจ หมอ เจาหนาที่พิสูจนหลักฐานเปนหลัก ใหผูเชี่ยวชาญเปน
ผูชี้ หนังสือพิมพเขียนขาวตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ตํารวจบอกวายังไมปกใจวาฆาตัวตายหรือ
ฆาตกรรม หนังสือพิมพก็มีหนาที่เขียนวาไมแนใจวาฆาตัวตายหรือฆาตกรรม ดังเชนคําวา “ตาย
ปริศนา” ซึ่งก็คือ ยังไมรูสาเหตุที่แนชัด หนังสือพิมพรายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น ก็ตอง
เสนอไปตามนั้น หนังสือพิมพไมมีหนาที่ตั้งขอเท็จจริงขึ้นมาเอง หนังสือพิมพมีหนาที่รายงานขอ
เท็จจริงตามที่มันเปน”
“ตํารวจรายงานเหตุการณตรงนั้น ถาไมมีตํารวจพูด ถามวาคุณจะเชื่อหรือไมที่
อยูๆ หนังสือพิมพบอกวานายนี่ฆาตัวตาย มันเปนบันทึกราชการที่สามารถตรวจสอบได มีการยืน
ยันชัดเจน ยืนยันหลักฐาน ที่อยู และตัวบุคคล นี่เปนหลักการเบื้องตนของการรายงานขาว ไมใช
หนังสือพิมพรายงานโดยคิดขึ้นมาเอง ขาวมีที่มาที่ไป ตํารวจมีหนาที่ไปหามาวาเปนอยางไร อาจ
ไปหามาจากญาติ คนรูจัก คนขางหอง ใครก็ได แตที่หนังสือพิมพตองอางตํารวจกอนเพราะวา เมื่อ
มีเหตุตามกฎหมายเขาบังคับใหตํารวจไปดู ถาอีกหนอยตามกฎหมายบอกใหแพทยเปนผูชันสูตร
ขาวก็ตองขึ้นตนดวยแพทย” (ฐากูร บุญปาน,สัมภาษณ, 19 เมษายน 2547)
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นอกจากนี้ หนังสือพิมพไทยรัฐยังกลาวถึงประโยชนจากการบรรยายสภาพศพ
และหลักฐานในที่เกิดเหตุวา เปนสิ่งที่ทําใหผูอานหนังสือพิมพสามารถตรวจสอบผูเสียชีวิตในขาว
นั้นๆ ไดวาเปนบุคคลที่เปนญาติ พี่นองของเขาหรือไม ทั้งนี้จะเห็นไดชัดเจนในกรณีของขาวอัต
วินิบาตกรรมที่ยังไมสามารถระบุสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมโดยที่ไมทราบวาผูเสียชีวิตเปน
ใคร ดังนี้
“สมมติวาศพตกลงมาก็จะบรรยายรายละเอียดวา ศพใสเสื้อสีนั้น สีนี้ ในกรณีที่ไม
รูชื่อจริง นามสกุลจริง ก็จะบรรยายใหหมดวาอยูหองไหน ขาวของเครื่องใชเปนอยางไร เพื่อนํา
เสนอกับคนอานหรือคนใกลเคียงอาน แลวจะไดสงสัยวาเปนญาติเขาหรือไม เพื่อที่จะสามารถไป
ติดตอตรวจสอบตอไปได เพราะในเนื้อหาของขาวจะบอกไวหมดวา ถาจะไปดูศพจะไปหาไดที่
ไหน” (ชูเกียรติ บุญเรืองฤทธิ์,สัมภาษณ, 22 พฤษภาคม 2547)
จากกระบวนการผลิตวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพไทย สรุป
ไดวา หนังสือพิมพมีกรอบการทํางานดานขาวในการรายงานขาวอัตวินิบาตกรรม ไมวาจะเปนการ
ตัดสินใจคัดเลือกขาว การใชหลักคุณคาขาวตางๆ เชน เรื่องความผิดปกติ ความแปลก รวมทั้งให
ความสําคัญกับการสืบสวนที่มาของสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
โดยอางวาเพื่อสะทอน
ปญหาของสังคม
ซึ่งกลุมคนที่มักถูกนําเสนอดวยความตองการของหนังสือพิมพที่จะสะทอน
ปญหาสังคมคือ กลุมนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ตลอดจนมีความพยายามที่จะนําเสนอขาวอัต
วินิบาตกรรมอยางรอบดานตามหลักความสมดุล (Balance) โดยเฉพาะเหตุการณการทําอัต
วินิบาตกรรมที่มีความรุนแรงมากๆ ทั้งตอตนเองและผูอื่น นอกจากหนังสือพิมพจะมีกรอบการ
ทํางานดานขาวแลวยังใชกรอบทางกฎหมายและสังคมในกรณีที่เหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรม
เพราะหนีความผิด สํานึกผิดดวย รวมทั้งมีความคิดเห็นตอกรณีการเลียนแบบของผูที่กําลังประสบ
ปญหาในชีวิตโดยอานจากขาวอัตวินิบาตกรรมที่ถูกนําเสนออยางแตกตางกันไป และยอมรับวา
การรายงานขาวอัตวินิบาตกรรมมีแบบแผนในการรายงานขาวโดยอางถึงระบบทางกฎหมายใน
สังคมและความเปนประโยชนในการตรวจสอบขอมูลของผูอาน
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บทที่ 5
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพไทย ผูวิจัยไดตั้ง
ปญหานําวิจัยไว 3 ขอคือ ขาวอัตวินิบาตกรรมในหนังสือพิมพไทยประกอบดวยประเด็นขาวอะไร
บาง ขาวอัตวินิบาตกรรมถูกประกอบสรางขึ้นดวยวาทกรรมประเภทใดบาง และหนังสือพิมพไทย
ใชวิธีการใดในการสรางวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรม โดยพิจารณาจากขาวอัตวินิบาตกรรมที่
นําเสนอบนหนา 1 และหนาขาวตอ ตั้งแตป 2544 - 2545 รวมระยะเวลา 2 ป
จากผลการวิจัยพบวา ขาวอัตวินิบาตกรรมประกอบไปดวยประเด็นเรื่องสาเหตุ
ของการทําอัตวินิบาตกรรม ประเด็นเรื่องเพศ สถานะและความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม
และประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม อันนําไปสูการวิเคราะหหาวาทกรรม
ในขาวอัตวินิบาตกรรมซึ่งพบวามีอยูทั้งหมด 12 ประเภทโดยแตละประเภทของวาทกรรมจะมีผู
สรางและผูถูกสรางของวาทกรรมนั้นๆ ผานวิธีการสรางวาทกรรมตางๆ กันโดยอาศัยกรอบการ
ทํางานดานขาวของหนังสือพิมพ ตลอดจนกรอบความคิดทางสังคม วัฒนธรรม บรรทัดฐานและคา
นิยม
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพไทยที่ผูวิจัย
ไดกลาวถึงในบทที่ 4 สามารถนํามาอภิปรายตามปญหานําวิจัย ดังนี้
1. ประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพไทย
จากการวิเคราะหเนื้อหาขาวอัตวินิบาตกรรมพบวา ประเด็นของขาวอัตวินิบาต
กรรมถูกจําแนกออกไดเปน 3 ประเด็นคือ ประเด็นเรื่องสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม ประเด็น
เรื่องเพศ สถานะและความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม และประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของ
การทําอัตวินิบาตกรรม โดยที่ประเด็นเรื่องสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมที่ถูกนําเสนอมากที่สุด
คือ สาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ ซึ่งนอกจากจะถูกนําเสนอดวยสาเหตุเพียงอยางเดียวแลว
ยังถูกนําไปกลาวรวมกับสาเหตุอื่นอีกดวย ไดแก การเงิน การงาน สุขภาพ ความผิดทางกฎหมาย
และการเรียน สะทอนใหเห็นวาสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก ความสัมพันธเปน
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สิ่งที่ถูกสื่อสารมากที่สุดในสังคมไทยตอประเด็นการทําอัตวินิบาตกรรม โดยเปนการสื่อสารภายใต
ระบบของวาทกรรมตางๆ รวม 11 วาทกรรม จากทั้งหมด 12 วาทกรรมซึ่งจะกลาวถึงตอไป และที่
สําคัญไปกวานี้คือ สาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธที่ถูกนําเสนอมากที่สุดนั้น เปนลักษณะการ
ทําอัตวินิบาตกรรมที่มีการทําราย/ฆาผูอื่นดวยในสัดสวนเกือบถึง 1 ใน 3 ของขาวอัตวินิบาตกรรม
ทั้งหมด ซึ่งแสดงใหเห็นวาหนังสือพิมพมุงเนนการนําเสนอการทําความรุนแรงตอผูอื่นมากกวาการ
ทําความรุนแรงตอตัวเองเพียงคนเดียว
สวนสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมอื่นๆ ที่มีปริมาณรองๆ ลงมาโดยมีจํานวน
ไลเลี่ยกัน ไดแก การเงิน การงาน สุขภาพ สะทอนไดวาหนังสือพิมพใหความสําคัญกับสาเหตุของ
การทําอัตวินิบาตกรรมที่เปนเรื่องใหญๆ ในชีวิตอยางเรื่องการเงิน การงาน สุขภาพนอยกวาสาเหตุ
เรื่องความรัก ความสัมพันธมาก เพราะมีปริมาณที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน
สาเหตุเรื่องการเรียน สื่อมวลชน ลัทธิ ความเชื่อ มีปริมาณขาวจํานวนไมมากนัก
โดยเฉพาะสาเหตุเรื่องการเรียน และสื่อมวลชน ซึ่งนาจะเปนสาเหตุที่สะทอนถึงปญหาสังคมไดดี
แตกลับถูกนําเสนอดวยความถี่ไมมาก ทั้งๆ ที่หนังสือพิมพกลาวอยูเสมอวาตนมีหนาที่รายงานขาว
เพื่อสะทอนปญหาสังคม
จากสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก ความสัมพันธที่ถูกหนังสือ
พิมพนําเสนอมากที่สุดจนกลายเปนสาเหตุที่อยูภายใตวาทกรรมตางๆ ถึง 11 วาทกรรมนั้น เปนสิ่ง
ที่บงบอกวาสาเหตุดังกลาวเปนความหมายของเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมที่รุนแรงกวา
สาเหตุอื่นๆ ที่อยูภายใตจํานวนวาทกรรมนอยกวา ดังนั้น สาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธยอม
เกิดการสถาปนาจนกลายเปนความจริงไดเมื่อเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมถูกกลาวถึง ซึ่ง
สอดคลองกับที่สุกัญญา ตรีทิเพนทร (2544:2-3) กลาววา สื่อมวลชนเปนสถาบันที่มีหนาที่ในการ
เสนอขอเท็จจริงตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมใหสาธารณชนรับทราบโดยหนาที่ดังกลาวกอใหเกิดอํานาจ
และอิทธิพลอยางมากในการสรางความคิด ทัศนคติ ความเชื่อใหเปนที่ยอมรับและเชื่ออยางฝง
แนนจนกลายเปนการสรางภาพความจริงในสังคม แตมิใชเปนการเสนอขอเท็จจริงใหกับสังคม โดย
วิธีการสรางภาพความเปนจริงทางสังคมนั้น สื่อมวลชนกระทําผานการเสนอภาพ เรื่องราวตอกย้ํา
ความคิดความเชื่อใหกับคนในสังคมใหเชื่อตามสิ่งที่นําเสนอจนเกิดการยอมรับวามันคือเรื่องจริง
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ในขณะที่เหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมถูกนําเสนอในประเด็นสาเหตุเรื่อง
ความรัก ความสัมพันธบนหนาหนังสือพิมพดวยปริมาณมากอยางตอเนื่องจนสามารถกลายเปน
ภาพความเปนจริงในสังคม หากแตในเวทีสังคมระดับโลกอยางองคการอนามัยโลก ตลอดจนระดับ
ประเทศอยางกรมสุขภาพจิตกลับรายงานวา สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมที่เปนสาเหตุหลัก
คือ ปญหาโรคซึมเศรา โรคจิตเภท การติดสารเสพติด รวมทั้งปญหาการติดเชื้อเอดส (สวนสงเสริม
และปองกันปญหาสุขภาพจิต 1,บรรณาธิการ,2546) จะเห็นไดวา เปนการสวนทางกันระหวาง
ความจริงของสื่อกับความจริงของหนวยงานในสังคม ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ขาวอัตวินิบาต
กรรมมิไดถูกรายงานเพียงเฉพาะขอเท็จจริงของเหตุการณ แตเปนขาวที่ถูกสรางจากทัศนะของผู
รายงานดวย(ศิริชัย ศิริกายะ และ กาญจนา แกวเทพ,2531:108 อางถึงในสุกัญญา ตรีทิเพนทร,
2544:17) เนื่องจากหนังสือพิมพยอมมีเหตุผลเบื้องหลังในการเลือกนําเสนอในประเด็นสาเหตุเรื่อง
ความรัก ความสัมพันธมากกวาสาเหตุที่ถูกหนวยงานในสังคมกลาวถึงวาเปนสาเหตุหลักของการ
ทําอัตวินิบาตกรรม โดยเหตุผลเบื้องหลังที่วานี้อาจเปนทัศนะ มุมมอง กรอบความคิดตางๆ ซึ่งจะ
กลาวถึงตอไป
สําหรับประเด็นเรื่องเพศ สถานะและความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่ง
ถามองในเชิงเปรียบเทียบสัดสวนระหวางผูชายกับผูหญิงพบวา
สวนใหญแลวผูชายจะทําอัต
วินิบาตกรรมมากกวาผูหญิงในเกือบทุกสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมโดยเฉพาะกรณีทําราย/
ฆาผูอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรมในสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ อันสะทอนภาพที่วาปญหา
เรื่องความรัก ความสัมพันธเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งที่กอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตทั้งผูถูกทํา
รายและผูกระทําความรุนแรง ซึ่งการนําเสนอสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธอยางซ้ําแลวซ้ําเลา
นี้ไมไดชวยใหสังคมมองเห็นทางแกไขปญหาไดเพราะถูกมองวาเปนเรื่องของความสัมพันธสวน
บุคคล เปนเรื่องสวนตัวของครอบครัวนั้นๆ โดยเปนภาพความจริงที่เกิดจากการนําเสนอของ
หนังสือพิมพอันแตกตางจากความจริงในแวดวงทางจิตเวชที่กลาววา อันตรายที่สําคัญอีกอยาง
หนึ่งของโรคซึมเศรานอกจากการทําอัตวินิบาตกรรม คือ การฆาผูอื่น (Homicide) ซึ่งผูนั้นมักจะ
เปนบุคคลที่ผูปวยรัก เชน บุตร สามีหรือภรรยา ผูปวยมักจะเปนโรคซึมเศรารุนแรง หรือมีอาการ
ทางจิตรวมดวย ผูปวยจะมีความคิด หลงผิดวา ถาตนตายไป บุคคลที่รักที่มีชีวิตอยูจะลําบาก จึง
สมควรตายไปพรอมกับตนเพื่อใหหลุดพนจากความทุกขลําบากดวยกัน (ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล,
รายการโทรทัศน ชุด “ทําไมตองฆาตัวตาย”) จะเห็นไดวาผูที่ทําราย/ฆาผูอื่นแลวทําอัตวินิบาต
กรรมนั้นมักจะเปนโรคซึมเศราหรือมีอาการทางจิตรวมอยูดวย
หากแตจากการศึกษาขาวอัต
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วินิบาตกรรมกลับพบวามีขาวเพียง 5 ชิ้นเทานั้นจากจํานวนขาว 181 ชิ้นที่ระบุวาผูทําอัตวินิบาต
กรรมที่ทําราย/ฆาผูอื่นเปนผูที่มีความเจ็บปวยทางจิต
ถามองในเชิงเปรียบเทียบสัดสวนระหวางสาเหตุของการทําอัตวินิบาตรรมของผู
หญิง พบวา ผูหญิงถูกนําเสนอในสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธมากที่สุด ดังนั้น จึงอาจกลาว
ไดวา หนังสือพิมพไดสรางภาพความเปนจริงใหเห็นวา เมื่อผูหญิงทําอัตวินิบาตกรรมมักจะเกิดขึ้น
เพราะปญหาเรื่องความรัก ความสัมพันธเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาผูพยายามทําอัต
วินิบาตกรรมในประเทศไทยที่ไมเสียชีวิตวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุนอย สาเหตุกระตุนที่
สําคัญคือ ปญหาความสัมพันธภายในครอบครัว โดยเมื่อสัมภาษณในรายละเอียดพบวาผู
พยายามทําอัตวินิบาตกรรมที่ไมเกิดอันตรายรุนแรง มักจะไมมีความเจ็บปวยทางจิตเวชและทํา
รายตนเองขณะโกรธเคือง ดวยอารมณชั่ววูบ มากกวาจะกระทําเพราะความสิ้นหวังในชีวิต (อางถึง
ในประเวช ตันติพิวัฒนสกุล และ สุรสิงห วิศรุตรัตน, 2542:7) เชนเดียวกับคํากลาวของนายแพทย
ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล ที่วา กลุมคนที่คิดทําอัตวินิบาตกรรมแตทําไมสําเร็จ สวนใหญเปนผูหญิง
ที่อายุยังนอย และมักทําดวยสาเหตุการประชดเปนหลัก (ไทยรัฐ 2 มีนาคม 2544) จะเห็นไดวา ใน
กรณีผูหญิงทําอัตวินิบาตกรรม หนังสือพิมพนําเสนอไดสอดคลองกับความจริงที่แวดวงจิตเวชนํา
เสนอ อันสะทอนใหเห็นวาหนังสือพิมพมองผูหญิงที่ทําอัตวินิบาตกรรมดวยกรอบเดียวกับสวนอื่นๆ
ของสังคม
สวนผูทําอัตวินิบาตกรรมที่เปนเพศที่สามซึ่งมักจะถูกระบุใหเกี่ยวของกับสาเหตุ
เรื่องความรัก ความสัมพันธนั้นสอดคลองกับผลการวิจัยการวิเคราะหปรากฏการณของเรื่องเพศใน
หนังสือพิมพเกี่ยวกับประเด็นกลุมรักเพศเดียวกันวา ขาวเกี่ยวกับกลุมรักเพศเดียวกัน มักถูกนํา
เสนอดวยแงมุมของเรื่องเพศสัมพันธมากกวาในแงมุมอื่นๆ อันเปนการตอกย้ําและขีดวงจํากัดให
แกกลุมคนรักเพศเดียวกันวามีกิจกรรมหลักหรือวัตถุประสงคเพียงเพื่อความเพลิดเพลินใจทางเพศ
หรือเพศเชิงกามารมณเทานั้น (วิลาสินี พิพิธกุล และ กิตติ กันภัย, 2546:51) ดังนั้น เมื่อกลุมคนรัก
เพศเดียวกันประสบปญหาในชีวิตถึงขั้นทําอัตวินิบาตกรรมจึงถูกเหมารวมเขากับเรื่องความรัก
ความสัมพันธไดไมยากนัก
สวนปญหาหนักๆ ในชีวิตอยางสาเหตุเรื่องการเงิน การงาน ความผิดทาง
กฎหมาย และสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางกายเปนสาเหตุที่ผูชายกระทําเกือบทั้งหมด
โดยเฉพาะสาเหตุเรื่องการเงิน การงานที่บงบอกนัยยะสําคัญวาเปนปญหาของผูชายมากกวาผู
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หญิงนั้นตอกย้ําวาผูชายมีเหตุมีผลเพียงพอที่จะการทําอัตวินิบาตกรรมเพราะตองเผชิญความกด
ดันและความรับผิดชอบในชีวิต
ดานสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรมซึ่งผูชายมักจะถูกระบุอาชีพโดยเฉพาะ
สาเหตุเรื่องการเงิน การงาน ในขณะที่ผูหญิงกลับไมไดถูกกลาวถึงหนาที่การงาน หากแตถูกอางอิง
ดวยสถานภาพทางเพศและครอบครัวมากกวา เชน นาง แม เมีย ยาย ทั้งๆ ที่ในปจจุบันมีผูหญิง
จํานวนมากมายที่ตองทํางานหาเลี้ยงชีพเชนเดียวกับผูชาย และผูหญิงยังถูกใชคําเรียกแทนที่แสดง
ใหเห็นถึงการเปนผูถูกกระทําดวย เชน เหยื่อ สาวเคราะหราย สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวาผูหญิงใน
ขาวอัตวินิบาตกรรมที่ประสบปญหาในชีวิตคือผูหญิงที่มีภาพความเปนแมและเมียมากกวาผูหญิง
ที่มีหนาที่การงานตองรับผิดชอบและเปนผูหญิงที่ถูกกระทําจากผูอื่นจนตองทํารายตัวเอง ซึ่งสอด
คลองกับภาพสะทอนของสตรีในหนา 1 ของหนังสือพิมพที่มักจะเปนภาพติดลบ คือ การเปนเหยื่อ
ตางๆ เปนผูออนแอ โงเขลา (กาญจนา แกวเทพ และ วิลาสินี พิพิธกุล, 2539: 78)
สวนสาเหตุเรื่องสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางจิต
สถานะของผูทําอัต
วินิบาตกรรมสงผลตอการใชภาษาของหนังสือพิมพอันเปนการแบงแยกเรื่องความเจ็บปวยออก
จากความบา กลาวคือ ถาผูทําอัตวินิบาตกรรมมีสถานะทางสังคมที่ดี เชน แพทย นักวิจัย นัก
ศึกษา จะถูกนําเสนอใหเห็นถึงภาพความเจ็บปวย ในทางกลับกันถาผูทําอัตวินิบาตกรรมไมมี
สถานะทางสังคมที่นาสนใจหรือเปนบุคคลที่มีอาชีพทั่วๆ ไปหรือไมไดถูกระบุอาชีพจะถูกมองอยาง
งายๆ วาผิดปกติ ผานการใชภาษาเรียกวา “เพี้ยน” “สติแตก” “สติเฟอง” “คลั่ง” สิ่งเหลานี้เปนการ
สะทอนใหเห็นวา การทําอัตวินิบาตกรรมดวยสาเหตุเรื่องสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางจิต
มีเงื่อนไขดานสถานะเปนตัวกําหนดใหเห็นวาความเจ็บปวยกับความบาแตกตางกัน ซึ่งการกระทํา
เชนนี้ของหนังสือพิมพเปนการเลือกหยิบยกปญหาการทําอัตวินิบาตกรรมของผูมีความเจ็บปวย
ทางจิตตามกระแสสังคมที่มักจะเห็นวาบุคคลที่มีสถานะที่สมควรเปนกําลังของชาติตอไปตองถูก
หยิบยกขึ้นมากลาวถึงในกรณีที่บุคคลเหลานั้นประสบปญหาเพื่อที่จะไดชวยกันหาทางแกไขปอง
กันตอไป เชนเดียวกับสาเหตุเรื่องการเรียน สาเหตุเรื่องสื่อมวลชน ที่สถานะของผูทําอัตวินิบาต
กรรมถูกหนังสือพิมพกลาวเนนดวยวัย สภาพความเปนนักเรียน นักศึกษาจนเห็นไดอยางชัดเจน
ในทางตรงกันขามกับสาเหตุเรื่องสุขภาพในประเด็นผลกระทบจากฤทธิ์ของสาร
เสพติดที่สงผลตอสุขภาพที่หนังสือพิมพไมคอยระบุอาชีพหากแตระบุสถานภาพทางเพศและครอบ

174

ครัวของผูทําอัตวินิบาตกรรมมากกวา เพราะตองการสะทอนใหเห็นภาพความรุนแรงในครอบครัวที่
มีตนตอมาจากปญหาเรื่องการเสพยาเสพติด
ดานความมีชื่อเสียงของผูทําอัตวินิบาตกรรม พบวา ถาผูทําอัตวินิบาตกรรมเปน
บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเกี่ยวของกับบุคคลที่มีชื่อเสียงมักจะไดรับการนําเสนอ ซึ่งสอดคลองกับหลัก
การพิจารณาคัดเลือกเหตุการณเพื่อตัดสินวาเหตุการณใดมีคุณคาขาวพอที่จะรายงานเหตุการณ
นั้นไปสูสาธารณชนผูอานได ดังคํากลาวที่วา “ชื่อดังมักเปนขาว” (Names always make news)
(สิริทิพย ขันสุวรรณ, 2539: 49-52) และยิ่งถาเปนสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ รวมทั้งการที่
ยังไมสามารถระบุสาเหตุได ขาวนั้นก็ยิ่งถูกทําใหเปนประเด็นตอเนื่องหลายๆ วัน มีความพยายาม
ที่จะเปดเผยขอมูลที่คาดวากําลังปกปดสังคมใหประชาชนรับรู ทําใหขาวของผูทําอัตวินิบาตกรรม
ที่มีชื่อเสียงหรือเกี่ยวของกับบุคคลที่มีชื่อเสียงกลายเปนประเด็นที่คนอยากรู อยากเห็น อยากให
หนังสือพิมพชวยเปดโปง ดังนั้น จากตัวเลขอัตราการทําอัตวินิบาตกรรมเฉลี่ยแสนละ 7.7 คน ซึ่ง
หมายถึงวา มีผูทําอัตวินิบาตกรรมวันละ 14 คนนั้น (สวนสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต 1,
บรรณาธิการ, 2546) จําเปนตองถูกหนังสือพิมพเลือกนําเสนอเฉพาะบางเหตุการณ ซึ่งคุณคาขาว
เรื่องความมีชื่อเสียงเปนหนึ่งในองคประกอบของการนําเสนอนั่นเอง
สําหรับประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของการทําอัตวินิบาตกรรม ที่สวนใหญแลว
พบอยู 2 ประเด็น ไดแก การที่ยังไมปกใจเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่ง
เห็นไดชัดเจนในกรณีที่ยังไมมีการระบุสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม สะทอนใหเห็นถึงการใช
คุณคาขาวดานความมีเงื่อนงํา (Suspense) โดยหนังสือพิมพมักจะมุงประเด็นไปที่วาเหตุการณ
นั้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรมหรือเปนการฆาตกรรมอําพรางมากกวากัน ซึ่งเปนการตอบสนอง
ความสนใจและกระหายใครรูของคนทั่วไป
ความขัดแยงในสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเปนอีกลักษณะหนึ่งของการใช
คุณคาขาวดานความมีเงื่อนงํา รวมทั้งคุณคาขาวดานความขัดแยง (Conflict) ดวย เนื่องจากมีผูที่
ออกมากลาวขัดแยงในเรื่องสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมที่ถูกพาดหัวขาว ซึ่งผูที่กลาวขัดแยง
ที่นาสนใจ ไดแก สถาบันจิตแพทย / จิตวิทยา โดยมักจะพูดถึงเรื่อง “ความเจ็บปวยทางจิต” วาเปน
สาเหตุสําคัญของการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งสาเหตุที่ถูกระบุและมักจะถูกขัดแยงดวยคํากลาวของ
จิตแพทย นักจิตวิทยาคือ สาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ การเรียน และสื่อมวลชน ซึ่งการออก
มากลาวขัดแยงนี้เปนความพยายามของแวดวงจิตเวชที่ตองการสื่อสารใหคนในสังคมทราบวาการ
ทําอัตวินิบาตกรรมของมนุษยนั้นไมสามารถเกิดขึ้นไดจากสาเหตุใดสาเหตุเดียวตามที่หนังสือพิมพ
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มักจะสรุปสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมไปแลว เชนเดียวกับคํากลาวของนายแพทยอุดมศิลป
ศรีแสงนาม (อางถึงในมติชนรายวัน 22 มกราคม 2543) ที่วา
“การฆาตัวตายในแตละคนจะไมเหมือนกัน โดยทั่วไปเรามักจะคิดวา สาเหตุคือ
เหตุการณภายนอกที่เราเห็น เชน เรียนตก อกหัก มีปญหาเรื่องการเงิน มีปญหาสุขภาพ และเรา
เขาใจวานั่นคือสาเหตุการฆาตัวตาย แตจริงๆ นั่นเปนเพียงเหตุการณภายนอกที่เกิดขึ้นในชีวิตของ
เขา แตสาเหตุที่คนจะมองไมเห็นคือ ขบวนการที่เกิดขึ้นภายในใจ ที่เราไมมีโอกาสจะทําความเขา
ใจได เราพบวาคนที่มีโอกาสฆาตัวตายคือคนที่มีความรูสึกสิ้นหวัง มองไมเห็นทางออกของปญหา
และเปนสภาวะจิตใจที่เขาเลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองลง“
“สังคมมักจะชอบหาผลสรุปโยงเรื่องโนนเรื่องนี้ เชน จากจดหมายฆาตัวตาย หรือ
จากคําพูดของญาติ 2-3 ประโยค แลวก็สรุปวามันคือสาเหตุของการฆาตัวตาย อยากจะย้ําวา ไมมี
คนฆาตัวตายคนไหนฆาตัวตายเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเพียงเหตุเดียว แตจะเปนเรื่องหลายๆ ดานรุม
ทับซับซอน และกดดันคนๆ นั้นจนอยูในสภาวะทางจิตใจที่สับสน และรูสึกทรมานที่จะมีชีวิตอยู ดัง
นั้น อยาโยงวาคนฆาตัวตายเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง เชน อกหัก นอยใจ เพราะจริงๆ มันซับซอน
กวานั้นมาก”

2. ประเภทของวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรม
จากผลการวิจัยประเด็นของขาวอัตวินิบาตกรรมที่ถูกหนังสือพิมพพูดถึงภายในป
2544-2545 ซึ่งพบวาประเด็นเรื่องสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก ความสัมพันธ
ถูกนําเสนอในปริมาณที่มากที่สุด โดยเปนปริมาณที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสาเหตุอื่นๆ รวมทั้ง
ยังเปนสาเหตุที่ถูกนําไปกลาวรวมกับสาเหตุอื่นๆ อีกดวยนั้น สะทอนใหเห็นวาปญหาเรื่องความรัก
ความสัมพันธเปนสิ่งที่ถูกสื่อสารมากที่สุดในขาวอัตวินิบาตกรรม อันเปนการสรางความจริงไดวา
ปญหาเรื่องความรัก ความสัมพันธเปนปจจัยสําคัญตอการทําอัตวินิบาตกรรม โดยสาเหตุเรื่อง
ความรัก ความสัมพันธนี้ไดทํางานภายใตระบบของวาทกรรมตางๆ ถึง 11 วาทกรรม จากทั้งหมด
12 วาทกรรมที่พบในขาวอัตวินิบาตกรรมทั้งหมด จากการที่หนังสือพิมพใหความสําคัญกับสาเหตุ
เรื่องความรัก ความสัมพันธจากการผลิตซ้ําสม่ําเสมอ จึงนาจะมีนัยยะสําคัญบางประการที่
ตองการสื่อสารไปยังผูอาน ดังนั้น ผูวิจัยจึงจําเปนตองแจกแจงสาเหตุดังกลาวที่ถูกนําไปกลาวถึง
ในแตละวาทกรรมวามีลักษณะอยางไร ซึ่งจะนําเสนอเรียงตามสัดสวนจากมากไปนอย ดังนี้
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วาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอันเกิดจากปญหาเพศนํามาซึ่งการทําอัต
วินิบาตกรรม เปนวาทกรรมที่ครอบคลุมสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางคนรัก รวมทั้ง
สาเหตุที่มีมากกวา 1 สาเหตุซึ่งมีเรื่องความรัก ความสัมพันธเขาไปรวมดวย ไดแก การเงิน การงาน
สุขภาพ ดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมที่มีการทําราย/ฆาผูอื่น ซึ่งผูทําอัตวินิบาตกรรมที่ทํา
ราย/ฆาผูอื่นที่พบมากที่สุดคือ ผูชาย โดยที่ผูถูกทําราย/ฆาคือ ผูหญิงและเด็ก
วาทกรรมผูหญิงทําอัตวินิบาตกรรมเพราะความโงเขลาและออนแอของตัวเอง
เปนวาทกรรมที่ครอบคลุมสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางคนรัก รวมทั้งสาเหตุที่มีมาก
กวา 1 สาเหตุซึ่งมีเรื่องความรัก ความสัมพันธเขาไปรวมดวย ไดแก สุขภาพในประเด็นความเจ็บ
ปวยทางจิต ซึ่งประกอบไปดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมทั้ง 2 ลักษณะคือ ทําอัตวินิบาต
กรรมตัวเองคนเดียว และ ทําราย/ฆาผูอื่นดวย โดยที่ผูทําอัตวินิบาตกรรมเปนผูหญิง
วาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมดวยสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธเพราะ
พฤติกรรมของผูหญิง เปนวาทกรรมที่ครอบคลุมสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางคนรัก
รวมทั้งสาเหตุที่มีมากกวา 1 สาเหตุซึ่งมีเรื่องความรัก ความสัมพันธเขาไปรวมดวย ไดแก การเงิน
การงาน สุขภาพในประเด็นผลกระทบจากฤทธิ์ของสารเสพติดที่สงผลตอสุขภาพ ความผิดทาง
กฎหมาย การเรียน ดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมที่ทําอัตวินิบาตกรรมตัวเองคนเดียว โดยที่
ผูทําอัตวินิบาตกรรมเปนผูชาย
วาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนทางออกของการถูกลงโทษทางอาญาและ
สังคม เปนวาทกรรมที่ครอบคลุมสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางคนรัก รวมทั้งสาเหตุที่
มีมากกวา 1 สาเหตุซึ่งมีเรื่องความรัก ความสัมพันธเขาไปรวมดวย ไดแก สุขภาพในประเด็นความ
เจ็บปวยทางจิตดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมที่มีการทําราย/ฆาผูอื่น ซึ่งผูทําอัตวินิบาตกรรม
ที่ทําราย/ฆาผูอื่นที่พบมากที่สุดคือ ผูชาย โดยที่ผูถูกทําราย/ฆาคือ ผูหญิงและเด็ก
วาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมเพราะประสบปญหาหนักในชีวิต
เปนวาท
กรรมที่ครอบคลุมสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ ในกรณีที่สาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ
เขาไปรวมกับสาเหตุการเงิน การงาน ความผิดทางกฎหมายและสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวย
ทางกาย ซึ่งประกอบไปดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมทั้ง 2 ลักษณะคือ ทําอัตวินิบาตกรรม
ตัวเองคนเดียว และ ทําราย/ฆาผูอื่นดวย โดยที่ผูทําอัตวินิบาตกรรมเปนผูชาย
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วาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน เปนวาทกรรมที่ครอบ
คลุมสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธรวมทั้งสาเหตุที่มีมากกวา 1 สาเหตุซึ่งมีเรื่องความรัก ความ
สัมพันธเขาไปรวมดวย โดยผานวิธีการทําอัตวินิบาตกรรม
วาทกรรมความสงสัยในเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรม เปนวาทกรรมที่ครอบ
คลุมสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธรวมทั้งสาเหตุที่มีมากกวา 1 สาเหตุซึ่งมีเรื่องความรัก ความ
สัมพันธเขาไปรวมดวย ไดแก การเงิน การงาน ความผิดทางกฎหมาย สุขภาพในประเด็นผล
กระทบจากฤทธิ์ของสารเสพติดที่สงผลตอสุขภาพ
วาทกรรมโรคทางจิตหรือซึมเศราเปนปจจัยหนึ่งของการทําอัตวินิบาตกรรม เปน
วาทกรรมที่ครอบคลุมสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางคนรักรวมทั้งสาเหตุที่มีมากกวา 1
สาเหตุซึ่งมีเรื่องความรัก ความสัมพันธเขาไปรวมดวย ไดแก สุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทาง
จิต ความเจ็บปวยทางกาย
วาทกรรมเพศที่เบี่ยงเบนมักจะหมกมุนกับปญหาเพศจนนําไปสูการทําอัตวินิบาต
กรรม เปนวาทกรรมที่ครอบคลุมสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางคนรัก รวมทั้งสาเหตุที่มี
มากกวา 1 สาเหตุซึ่งมีเรื่องความรัก ความสัมพันธเขาไปรวมดวย ไดแก สุขภาพในประเด็นความ
เจ็บปวยทางกาย โดยผูทําอัตวินิบาตกรรมถูกระบุวาเปนเพศที่สาม
วาทกรรมผลกระทบจากสารเสพติดนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรม
เปนวาท
กรรมที่ครอบคลุมสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางพอ แม ลูก รวมทั้งสาเหตุที่มีมากกวา
1 สาเหตุซึ่งมีเรื่องความรัก ความสัมพันธเขาไปรวมดวย ไดแก สุขภาพในประเด็นผลกระทบจาก
ฤทธิ์ของสารเสพติดที่สงผลตอสุขภาพ โดยประกอบไปดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมทั้ง 2
ลักษณะคือ ทําอัตวินิบาตกรรมตัวเองคนเดียว และ ทําราย/ฆาผูอื่นดวย
วาทกรรมพฤติกรรมของครูมีสวนทําใหนักเรียนทําอัตวินิบาตกรรม เปนวาทกรรม
ที่ครอบคลุมสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน
ในแตละวาทกรรมจะถูกสรางความหมายโดยผูสรางวาทกรรมตางๆ ซึ่งวาทกรรม
แตละชุดนั้นอาจจะบดบังความหมายที่ไมไดถูกกลาวถึง โดยสามารถทําใหผูอานเขาใจไดวาสิ่งที่
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ถูกสื่อสารนั้นเปนสิ่งที่สมบูรณ ถูกตอง ครบถวนแลว รวมทั้งวาทกรรมแตละชุดยังมีอํานาจในการ
สรางความหมายตอประเด็นการทําอัตวินิบาตกรรมอีกดวย ดังที่ผูวิจัยจะอภิปรายผลดังตอไปนี้
1. วาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอันเกิดจากปญหาเพศนํามาซึ่ง
การทําอัตวินิบาตกรรม
สาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธถูกหนังสือพิมพนําไปผลิตซ้ําอยูเสมอภายใต
วาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอันเกิดจากปญหาเพศนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่ง
สะทอนไดวา นอกจากการทําอัตวินิบาตกรรมที่ถูกพูดถึงในหนังสือพิมพไทยคือปญหาเรื่องความ
รัก ความสัมพันธแลว ยังเปนการทําอัตวินิบาตกรรมที่มีการกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก
ดวย โดยสิ่งที่ถูกกลาวถึงวาเปนสาเหตุของความรุนแรงภายใตปญหาความรัก ความสัมพันธนี้คือ
อารมณชั่ววูบ ความโมโห การดื่มสุราของผูทําอัตวินิบาตกรรม
จะเห็นไดวา วาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอันเกิดจากปญหาเพศนํามา
ซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรม หนังสือพิมพไมไดเปนชองทางนําเสนอในการกลาวถึงแงมุมเชิงสังคม
วัฒนธรรมเรื่องเพศสภาพเลย ทั้งๆ ที่วาทกรรมนี้สะทอนใหเห็นถึงความรุนแรงในครอบครัวและ
ชีวิตคูซึ่งแสดงถึงการใชอํานาจ การครอบงํา และความไมเปนธรรมระหวางเพศ นอกจากนั้น ยัง
แสดงใหเห็นถึงคานิยมเพศสภาพของสังคมไทยที่มองวา การสมรสคือการยินยอมมอบอํานาจและ
ชีวิตใหแกฝายที่เหนือกวาในระบบความสัมพันธนั้น ตลอดจนหนังสือพิมพยังไมเปนชองทางในการ
นําเสนอถึงแงมุมเรื่องของอํานาจในสังคมที่ผูที่แข็งแรงกวามักจะเปนกระทําผูที่ออนแอกวา กลาว
คือ นอกจากผูชายจะทํารายผูหญิงแลว ผูชายยังทํารายเด็ก หรือผูหญิงก็ทํารายเด็กดวยเชนกัน ดัง
แสดงใหเห็นจากการที่พอ แมทํารายลูกตัวเอง
วาทกรรมนี้ถูกจํากัดอยูในวงจรของเหตุการณที่มีความรุนแรงเทานั้น คือ เริ่มตน
จากการทําความรุนแรงตอผูอื่นกอนแลวสิ้นสุดลงดวยการทําความรุนแรงตอตัวเองตามมา โดยนํา
เสนอเรื่องราวตามกรอบความคิดของผูสรางวาทกรรมซึ่งมักเชื่อมโยงสาเหตุของเหตุการณดวย
ปญหาที่ถูกสังคมพูดถึงซ้ําแลวซ้ําเลาอยางเรื่องปญหาครอบครัว การจัดการดานอารมณ การดื่ม
สุรา ซึ่งเปนเรื่องที่เมื่อพูดถึงแลวอาจเกิดการวางเฉย ไมสนใจเพราะถือวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องของ
คนในครอบครัวนั้นๆ ที่ควรตองดูแลกันเอง ดังนั้น วาทกรรมนี้จึงมีการสื่อสารแบบมิติเดียว และ
จํากัดขอบเขตมากที่สุดเนื่องจากถูกนําเสนอในปริมาณมากและตอเนื่องโดยผลิตความหมายใน
แบบเดิมๆ ตลอดมา
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2. วาทกรรมผูหญิงทําอัตวินิบาตกรรมเพราะความโงเขลาและออนแอของ
ตัวเอง
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก ความสัมพันธถูกกลาวในวาท
กรรมผูหญิงทําอัตวินิบาตกรรมเพราะความโงเขลาและออนแอของตัวเองเปนอันดับถัดมา โดยวาท
กรรมนี้สรางความหมายใหผูหญิงที่ทําอัตวินิบาตกรรมวาถูกหลอกลวง ไมรูทันผูชาย ไมเขมแข็ง ไร
เหตุผล ใชแตอารมณจนเกิดความเขาใจผิดคิดไปเองตางๆ นานา โดยมีผูสรางวาทกรรมคือ ผูชาย
ที่ถูกกลาวถึงวาเปนสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม ญาติของผูชาย เจาหนาที่ตํารวจ และนัก
การเมือง นอกจากวาทกรรมนี้จะครอบคลุมสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธอยางเดียวแลวยัง
รวมไปถึงสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธของผูหญิงที่มีความเจ็บปวยทางจิตดวย กลาวคือ ผู
หญิงซึ่งเปนผูถูกสรางของวาทกรรมนี้ถูกใหความหมายวามักจะมีปญหาเรื่องความรัก
ความ
สัมพันธควบคูไปกับอาการปวยเปนโรคจิตของตน แมแตสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่อง
การเงิน การงาน ซึ่งนาจะแสดงความเขมแข็งใหกับผูหญิง ก็เปนสาเหตุที่ชวยตอกย้ําใหเห็นถึงการ
เปนผูถูกกระทําของผูหญิงอยางเดนชัดยิ่งขึ้น นั่นคือ ผูหญิงที่มีปญหาเรื่องชีวิต การงานมักจะถูก
ลอลวงหรือตกเปน “เหยื่อ” “สาวเคราะหราย” จนตองทําอัตวินิบาตกรรม รวมทั้งยังเปนผูหญิงที่มี
อาการคลุมคลั่งอันแสดงถึงความเจ็บปวยทางจิตอีกดวย
จะเห็นไดวา ผูหญิงในวาทกรรมนี้ถูกผูกติดกับปญหาเรื่องความรัก ความสัมพันธ
ควบคูกับปญหาทางจิต แมกระทั่งขณะกําลังเผชิญปญหาการเงิน การงานอยูก็ตาม ดังนั้น จึงอาจ
เกิดความเขาใจไดวา ความโงเขลาและออนแอของผูหญิงวนเวียนอยูในเรื่องเชิงชูสาว การถูก
หลอกเปนสําคัญ โดยมีผูสรางวาทกรรมอยางนักการเมืองที่ระบุวา ผูหญิงตอง “อยาใจงาย” อัน
เปนวิธีการที่สะทอนใหผูหญิงในสังคมตองมีการปองกันตัวเองเพื่อจะไดไมตกอยูในสภาพที่โงเขลา
และออนแอ โดยที่หนังสือพิมพไมไดมีแงมุมอื่นๆ ในการนําเสนอเพื่อทําความเขาใจถึงปญหาการ
ทําอัตวินิบาตกรรมของผูหญิงใหลึกซึ้งกวานี้ ทั้งๆ ที่มีขอถกเถียงที่วาพฤติกรรมตางๆ ของผูหญิง
เกิดขึ้นเนื่องจากการขัดเกลาทางสังคมใหผูหญิงเปนเชนนั้น
ดังแนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาพ
(Gender) ที่วา เมื่อคนเราลืมตามาดูโลก ธรรมชาติไดกําหนดใหแตละคนมีอวัยวะสืบพันธ และรูป
ลักษณของรางกายเปน “เพศผู” (Male) หรือ “เพศเมีย” (Female) อยางใดอยางหนึ่ง ความแตก
ตางทางชีววิทยานี้ นักวิชาการเรียกวา “เพศสรีระ” (Sex) อยางไรก็ตาม ในกรณีของมนุษยนั้น
สังคมไมปลอยใหฮอรโมนเพศไดทํางานไปตามครรลองของธรรมชาติ แตไดเขามาขยายความแตก
ตางระหวางเพศดวยกระบวนการหลอหลอมทางวัฒนธรรม ไมวาจะดวยการอบรมเลี้ยงดู การปลูก
ฝงคานิยม หรือการเสนอภาพแมแบบทางพฤติกรรม ดวยประการฉะนี้ เมื่อผานกระบวนการหลอ
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หลอมมาถึงจุดหนึ่ง ทารกเพศผูจึงเติบโตมาเปนมนุษย “เพศชาย” (Male) และทารกเพศเมียก็
กลายมาเปนมนุษย “เพศหญิง” (Female) ซึ่งทั้งสองเพศมักถูกกําหนดและคาดหวังใหมีทัศนคติ
พฤติกรรมและบทบาทที่แตกตางกันอยางเปนระบบที่คอนขางสม่ําเสมอ กลาวไดวา เพศสรีระ ที่
แตกตางกันมาแตกําเนิดคอยๆ ถูกสวมทับดวยความแตกตางอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดจากปจจัยทาง
สังคม นั่นคือ “เพศสภาพ” (Gender) (อางถึงในอวยชัย สังสนา, 2544: 22)
3. วาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมดวยสาเหตุเรื่องความรัก
ความ
สัมพันธเพราะพฤติกรรมของผูหญิง
วาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมดวยสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธเพราะ
พฤติกรรมของผูหญิง เกี่ยวของกับสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก ความสัมพันธ
อยางใกลชิด เนื่องจากสรางความหมายวาผูหญิงเปนตนเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมของผูชาย
ไมวาจะเปนความหึงหวงที่ผูชายมีตอผูหญิง ความหึงหวงที่ผูหญิงมีตอผูชาย การที่ผูหญิงทิ้งหรือ
หนีไปแตงงานหรือมีแฟนใหม การขอแยกทาง การไมยอมคืนดีของผูหญิง ตลอดจนการถูกกีดกัน
ในความรักของญาติของผูหญิง แมกระทั่งการที่ผูหญิงไมยอมมีเพศสัมพันธดวย โดยมีผูสรางวาท
กรรมคือ ผูทําอัตวินิบาตกรรมที่เปนผูชาย เจาหนาที่ตํารวจ ครอบครัว / ญาติของผูทําอัตวินิบาต
กรรม เพื่อน ผูเห็นเหตุการณ และผูถูกสรางวาทกรรม คือ ผูหญิงที่ถูกกลาวถึงวาเปนสาเหตุของ
การทําอัตวินิบาตกรรม ครอบครัวของผูหญิงที่ถูกกลาวถึงวาเปนสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
โดยที่วาทกรรมนี้ไมไดเนนใหเห็นถึงการปองกันปญหาการทําอัตวินิบาตกรรมเทาใดนักเพราะผู
สรางและผูถูกสรางของวาทกรรมตางมุงแสดงเหตุผลของตนเองมากกวา
4. วาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนทางออกของการถูกลงโทษทาง
อาญาและสังคม
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก ความสัมพันธถูกกลาวในวาท
กรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนทางออกของการถูกลงโทษทางอาญาและสังคม รวมทั้งสาเหตุที่มี
มากกวา 1 สาเหตุซึ่งมีเรื่องความรัก ความสัมพันธเขาไปรวมดวย ไดแก สุขภาพในประเด็นความ
เจ็บปวยทางจิต ดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมที่มีการทําราย/ฆาผูอื่น ซึ่งผูทําอัตวินิบาต
กรรมที่ทําราย/ฆาผูอื่นที่พบมากที่สุดคือ ผูชาย โดยที่ผูถูกทําราย/ฆาคือ ผูหญิงและเด็ก โดยจะเห็น
ไดวาสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธในวาทกรรมนี้ไดซอนทับกับสาเหตุเรื่องความรัก ความ
สัมพันธในวาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอันเกิดจากปญหาเพศนํามาซึ่งการทําอัต
วินิบาตกรรม
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นอกจากสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธแลว ยังมีสาเหตุของการทําอัตวินิบาต
กรรมเรื่องความผิดทางกฎหมายและสาเหตุอื่นๆ ที่มีลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรมซึ่งไดทําราย/
ฆาผูอื่นดวย คือ สาเหตุเรื่องการเงิน การงาน และสุขภาพในประเด็นผลกระทบจากฤทธิ์ของสาร
เสพติดที่สงผลตอสุขภาพ
เนื่องจากวาทกรรมนี้บงบอกวา ผูทําอัตวินิบาตกรรมเกิดความสํานึกผิด หรือ
ตองการชดใชหนี้กรรมของตัวเอง รวมทั้งตองการหนีอาญา หนีคดี หนีความผิดในสิ่งที่ตัวไดกอเอา
ไวจึงกอใหเกิดความหมายวาการทําอัตวินิบาตกรรมเปนทางออกของการถูกลงโทษทางอาญาและ
สังคม โดยมีผูสรางวาทกรรมคือ หนังสือพิมพ เจาหนาที่ตํารวจ ญาติของผูถูกทํารายโดยผูทําอัต
วินิบาตกรรมหรือผูเห็นเหตุการณ และผูถูกสรางวาทกรรมที่ชวยใหเห็นภาพการทําอัตวินิบาตกรรม
วาเปน “ทางออก” ของการถูกลงโทษไดดีที่สุดคือ เจาหนาที่ตํารวจ เพราะเปนผูที่ไมนาจะเปนผู
กระทําความผิดเสียเอง
เมื่อการทําอัตวินิบาตกรรมถูกมองวาเปนทางออกดังกลาว จึงทําใหปญหาเรื่อง
ความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอันเกิดจากปญหาเพศจบลงดวยการทําอัตวินิบาตกรรมเพราะผูทํา
อัตวินิบาตกรรมไดหนีการถูกลงโทษทางอาญาหรือสํานึกผิดดวยกรอบทางศีลธรรมแลว โดยที่มอง
ขามตนตอของปญหาที่สําคัญอยางเรื่องความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางชายหญิงที่จะชวยชี้ให
เห็นถึงปญหาความรุนแรงที่ฝงรากอยูในโครงสรางของสังคมไทยไป
วาทกรรมนี้จึงทํางานโดย
ครอบงําความคิดของผูอานใหอยูกับกรอบทางดานกฎหมายและศีลธรรมดวยการชี้ใหเห็นถึงภาพ
ความผิดของผูทําอัตวินิบาตกรรมซึ่งถูกเรียกอยางที่ตัดสินไปแลววาเปนคนชั่ว คนเลว และตอกย้ํา
ใหรับรูวาการทําอัตวินิบาตกรรมของบุคคลเหลานี้เปนทางออกทางหนึ่งที่ถูกนํามาใชแกปญหาที่
เกิดขึ้นกับตน โดยที่ไมไดชวยแกไขในตัวปญหาเรื่องการทําอัตวินิบาตกรรมอีกเชนเดิม
จะเห็นไดวา วาทกรรมนี้ทําใหผูถูกสรางวาทกรรมตกเปนผูอยูใต “อํานาจ” ของ
เครื่องมือทางกฎหมายและกรอบดานศีลธรรมเนื่องจากไดผลิตซ้ําอยูตลอดเวลาวาผูที่ทําอัต
วินิบาตกรรมสมควรเกิดความเกรงกลัวตอการกระทําความผิดของตน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาผูถูก
สรางวาทกรรมตกเปนผูกระทํา (Subject) ของผลของการปฏิบัติการแหงอํานาจ ซึ่งนอกจากตกอยู
ภายใตอํานาจที่มีรูปแบบชัดเจนอยางกฎหมายแลว ยังตกอยูภายใตอํานาจของการสรางจิตสํานึก
ใหกับตนเอง โดยเห็นไดชัดเจนจากการรูสึกสํานึกผิดของผูทําอัตวินิบาตกรรมที่สะทอนจากจด
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หมายลาตายซึ่งหนังสือพิมพเลือกลงรายละเอียดนําเสนอ อันเปนความรูสึกที่ไมไดมีใครมาบังคับ
หรือครอบงํา หากแตตัวผูสํานึกผิดเปนผูเลือกเองเนื่องจากตกอยูภายใตกรอบทางดานศีลธรรมของ
สังคมไทยที่สรางความจริง ความเชื่อใหกับผูคนในสังคมวาการทําความผิดเปนสิ่งไมดีอยางไรบาง
อยางไรก็ตาม ความรูสึกสํานึกผิดนี้ บางครั้งไมใชคําพูดของตัวผูทําอัตวินิบาตกรรมเอง หากแต
เปนผูสรางวาทกรรม ซึ่งรวมถึงตัวหนังสือพิมพที่กลาววาผูทําอัตวินิบาตกรรมเกิดความสํานึกผิด
โดยใชมุมมองของผูสรางวาทกรรมหรือตัวหนังสือพิมพเอง ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ทุกสวนของสังคม
ไทยไมวาจะเปนผูสรางหรือผูถูกสรางวาทกรรมตกอยูใตปฏิบัติการแหงอํานาจของกรอบดานศีล
ธรรมในเรื่องการกระทําความผิด โดยวิธีการที่ถูกนํามาใชเปนทางออกซึ่งความสํานึกผิดของการ
กระทําความผิดคือ การทําอัตวินิบาตกรรมนั่นเอง
จากการที่ผูสรางวาทกรรมและผูถูกสรางวาทกรรมตกเปนผูกระทํา (Subject) ของ
ผลของการปฏิบัติการแหงอํานาจขางตน สอดคลองกับแนวคิดของ Michel Foucault เกี่ยวกับ
ความหมาย “ผูกระทํา” (Subject) ที่วา มีทั้งสวนที่ตองยอมจํานนตอบุคคลอื่นโดยการถูกควบคุม
และตองพึ่งพิง และอีกสวนหนึ่งสามารถสรางอัตลักษณใหตัวเองไดโดยอาศัยจิตสํานึกและความรู
เกี่ยวกับตัวเอง (self-knowledge) และจากคํากลาวของ Foucault ที่วา การวิเคราะหอํานาจไม
ควรไปใหความสําคัญกับเรื่องของความตั้งใจหรือการตัดสินใจในการใชอํานาจ ซึ่งที่สุดก็หลีกไม
พนในเรื่องของการตั้งคําถามวา ใครมีอํานาจ แลวเขามีจุดมุงหมายอยางไร แตสิ่งที่ควรจะสนใจก็
คือ “ผูกระทํา“ (subject) ตางๆ ที่เกิดขึ้นจากผลของการปฏิบัติการแหงอํานาจนั้น (อางถึงในจุมพฏ
คําสนอง, 2539:47-48) ดวยการวิเคราะหอํานาจตามแนวคิดของ Foucault นี้เองที่ทําใหสามารถ
เขาใจถึงที่มาของวาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนทางออกของการถูกลงโทษทางอาญาและ
สังคมไดลึกซึ้งชัดเจนยิ่งขึ้น
5. วาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมเพราะประสบปญหาหนักในชีวิต
ถึงแมวาสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก ความสัมพันธจะไมไดจัด
วาเปนปญหาหนักในชีวิตเนื่องจากเปนเรื่องของความรูสึกและอารมณมากกวาเรื่องของเหตุผล
หากแตสาเหตุดังกลาวถูกนําไปกลาวรวมกับกับสาเหตุเรื่องการเงิน การงาน สุขภาพในประเด็น
ความเจ็บปวยทางกายและความผิดทางกฎหมายเปนจํานวนไมนอย ดังนั้น สาเหตุเรื่องความรัก
ความสัมพันธจึงไดรับความชอบธรรมไปดวยที่จะถูกกลาวถึงในวาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรม
เพราะประสบปญหาหนักในชีวิต อยางไรก็ตาม วาทกรรมนี้มีสัดสวนของสาเหตุของการทําอัต
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วินิบาตกรรมเรื่องการเงิน การงาน สุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางกายและความผิดทาง
กฎหมายเปนสําคัญ
วาทกรรมนี้มีผูสรางวาทกรรมซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับเหตุการณการทําอัต
วินิบาตกรรมที่พบไดบอยในขาวอัตวินิบาตกรรม เชน เจาหนาที่ตํารวจ ครอบครัว / ญาติของผูทํา
อัตวินิบาตกรรม ผูเห็นเหตุการณ โดยสรางความหมายวา ปญหาหนักๆ ในชีวิต เชน การเปนหนี้
เปนสิน การไมมีเงินใช การมีปญหาเกี่ยวกับอาชีพการงาน การเปนโรครายเรื้อรังรักษาไมหาย รวม
ทั้งการกอความผิดทางกฎหมาย เปนปญหาของผูชายจนนําไปสูการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งวาท
กรรมนี้ทําใหเห็นภาพความกดดันของผูชายที่ทําอัตวินิบาตกรรรมจนสามารถชวยสรางความชอบ
ธรรมใหกับผูชายที่ทํารายบุคคลในครอบครัวแลวทําอัตวินิบาตกรรมไดวาเปนการกระทําที่หมดหน
ทางแกไขปญหาจริงๆ จนในที่สุดอาจจะละเลยประเด็นเรื่องความรุนแรงที่ผูชายกระทําตอผูหญิง
และเด็กไป รวมทั้งละเลยประเด็นเรื่องสังคมบริโภคนิยมที่นํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรมของผู
ชายในวาทกรรมนี้
6. วาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก ความสัมพันธเปนสวนประกอบ
สวนหนึ่งของเกือบทุกสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมที่ถูกกลาวถึงในขาวอัตวินิบาตกรรมผาน
วาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งมีผูสรางวาทกรรมตางๆ เชน หนังสือ
พิมพ เจาหนาที่ตํารวจ โดยจะทวีความชัดเจนในความเบี่ยงเบนของพฤติกรรมดังกลาวดวยสาเหตุ
ของการทําอัตวินิบาตกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางจิต ผลกระทบจาก
ฤทธิ์ของสารเสพติดที่สงผลตอสุขภาพ ลัทธิ ความเชื่อ ซึ่งกอใหเกิดความจริงที่วาการทําอัตวินิบาต
กรรมไมใชเรื่องปกติธรรมดา
วาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนถูกรองรับดวยองคความ
รูทางสังคมวิทยา เกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง พฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviant Behavior) โดยมีการระบุวา
การทําอัตวินิบาตกรรมสวนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน จํานง อดิวัฒนสิทธิ์และคณะ
(2532:167-170) ไดใหความรูเกี่ยวกับลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบนวา การเบี่ยงเบน คือ พฤติ
กรรมที่กลุมหรือสังคมเห็นวาผิดไปจากบรรทัดฐานที่คนทั่วไปยึดถือปฏิบัติ
และกอใหเกิดการ
ตอตาน หรือลงโทษผูกระทําผิด การเบี่ยงเบนที่เห็นชัดที่สุด ไดแก อาชญากรรมหรือการกระทําที่
ฝาฝนกฎหมายอาญา การทําอัตวินิบาตกรรมเปนอาชญากรรมประเภทหนึ่ง ดังนั้น คนที่ทําอัต
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วินิบาตกรรมจึงนับวาเปนบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ซึ่งพฤติกรรมเบี่ยงเบนสามารถแบง
ประเภทออกไดดังนี้
1. การกระทําเบี่ยงเบน (Deviant acts) ประกอบดวย
1.1 อาชญากรรม (Crimes)
1.2 การเบี่ยงเบนทางเพศ (Sexual deviance)
1.3 การทําอัตวินิบาตกรรม (Suicide)
2. นิสัยเบี่ยงเบน (Deviant Habits)
3. การเบี่ยงเบนทางจิต (Deviant Psychology)
4. วัฒนธรรมเบี่ยงเบน (Deviant Culture)
จะเห็นไดวา การทําอัตวินิบาตกรรมเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนถูกสถาปนาใหกลาย
เปนความจริงดวยความรูทางสังคมวิทยา อันเปนภาคปฏิบัติการของวาทกรรมที่หนังสือพิมพรับ
เขามาใชในการรายงานขาวอัตวินิบาตกรรมจนกลายเปนวาทกรรมที่มีอํานาจสรางความเขาใจ
ความเชื่อไดวาการทําอัตวินิบาตกรรมเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยอยูบนพื้นฐานขององคความรูซึ่ง
เปนอํานาจที่ Foucault กลาววา ไมใชอํานาจในรูปแบบที่ดิบและหยาบกรานอยางการใชกําลังบีบ
บังคับแตเปนอํานาจในรูปแบบที่ไดรับการขัดเกลาซักฟอกจนขาวสะอาด (อางถึงในไชยรัตน เจริญ
สินโอฬาร, 2543) ดังนั้น วาทกรรมนี้จึงดํารงอยูในสังคมภายใตอํานาจความรูดังกลาวโดยมี
หนังสือพิมพรวมสรางวาทกรรมในฐานะชองทางการนําเสนอ อันทําใหผูอานมองไมเห็นถึงอํานาจ
และอันตรายของวาทกรรมนี้ที่จะทําใหการทําอัตวินิบาตกรรมถูกจัดอยูในความเปนอื่น
(The
Other) ที่แปลกแยกออกไปจากพฤติกรรมสวนใหญในสังคม ซึ่งอาจนํามาสูการการวางเฉย ไมสน
ใจของคนในสังคมเพราะไมมีใครอยากสัมพันธกับกลุมของความเปนอื่น (The Other) โดยไมไดอยู
ในวิสัยที่เปนความรับผิดชอบของตน ที่ผูวิจัยกลาวเชนนี้ก็เพราะวา เราจะเห็นไดชัดเจนวากลุมคน
ที่ทํางานดานสังคมวิทยา จิตวิทยา สุขภาพจิตตางตระหนักถึงปญหาการทําอัตวินิบาตกรรมเพราะ
เกี่ยวของกับอาชีพการงานความรับผิดชอบของตน ดังนั้น คนในสังคมสวนอื่นๆ ที่ไมไดทํางานตรง
จุดนี้จึงแทบไมไดแสดงออกในการตระหนักถึงปญหาการทําอัตวินิบาตกรรมเทาที่ควร ซึ่งอาจจะ
เปนผลมาจากอํานาจของวาทกรรมที่ผูวิจัยไดกลาวถึงขางตนก็ได
7. วาทกรรมความสงสัยในเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรม
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก ความสัมพันธเปนหนึ่งในหลายๆ
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมที่อยูในวาทกรรมความสงสัยในเหตุการณการทําอัตวินิบาต

185

กรรมซึ่งเปนวาทกรรมที่สะทอนใหเห็นวาหนังสือพิมพใชมุมมองของการรายงานขาวจากมุมมอง
ของการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจจนแทบจะเรียกไดวาเปนแบบแผนปฏิบัติมาอยางตอ
เนื่อง
อยางไรก็ตาม วาทกรรมนี้ทํางานสอดคลองกับกรณีการที่ยังไมระบุสาเหตุของ
การทําอัตวินิบาตกรรมไดอยางชัดเจนที่สุด โดยสรางความหมายวา เหตุการณการทําอัตวินิบาต
กรรมที่เกิดขึ้นอาจไมใชเปนการทําอัตวินิบาตกรรรมก็ได แมวาจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งกลาววา
เปนการทําอัตวินิบาตกรรมก็ตาม ดวยเหตุนี้เองที่ทําใหขาวอัตวินิบาตกรรมจึงกลายเปนสวนหนึ่ง
ของขาวสืบสวนสอบสวนอันเปนรูปแบบของขาวอาชญกรรมที่มักตองสืบคนวาเหตุการณที่เกิดขึ้น
เปนการทําอัตวินิบาตกรรมหรือการฆาตกรรมซึ่งเปนหนาที่พื้นฐานที่สําคัญของเจาหนาที่ตํารวจ
มากกวาการสืบคนหาสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเสียอีก
มีกรอบความรูทางดานอาชญวิทยาเกี่ยวกับการสืบสวนคดีวากรณีใดเปนการ
ฆาตกรรมหรือการทําอัตวินิบาตกรรม5 ซึ่งผูมีอํานาจชอบธรรมในการกลาวถึงกรอบความรูนี้คือ
เจาหนาที่ตํารวจ แพทย ซึ่งกรอบความรูนี้เองที่เปนอํานาจในภาคปฏิบัติการของวาทกรรมที่สราง
ความหมายวา เหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมที่เกิดขึ้นอาจไมใชเปนการทําอัตวินิบาตกรรรมก็
ได แมวาจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งกลาววาเปนการทําอัตวินิบาตกรรมก็ตามซึ่งการที่ยังไมปกใจเชื่อ
นั้นคือความคิดที่วาเหตุการณดังกลาวอาจเปนการฆาตกรรม ดังนั้น ผูทําอัตวินิบาตกรรมซึ่งเปนผู
ถูกสรางในวาทกรรมนี้จึงถูกลดทอนลงเปนเพียงวัตถุหรือสิ่งที่ถูกศึกษา เพื่อตอบสนองความอยากรู
ตามกรอบความรูทางดานอาชญวิทยา โดยมีหนังสือพิมพทําหนาที่เปนสื่อที่ดีในการตอบสนอง
ความอยากรูของผูสรางวาทกรรมอยางเจาหนาที่ตํารวจ แพทย ซึ่งสงผานไปยังความอยากรูของผู
อานดวย ซึ่งบางครั้งกวาจะสามารถสรุปไดวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรมหรือไม
นั้นไดกินระยะเวลาหลายวัน โดยเปนชวงเวลาที่ทําใหผูอานรูสึกเหมือนอานเรื่องราวอาชญกรรมสัก
หนึ่งเรื่องอยูเทานั้น โดยจะยิ่งเขมขนขึ้นเมื่อผูถูกสรางวาทกรรมเปนผูทําอัตวินิบาตกรรมที่มีชื่อเสียง
หรือเปนที่รูจักในสังคม ดังนั้น วาทกรรมนี้จึงทําใหการทําอัตวินิบาตกรรมที่ถูกตระหนักวาเปน
ปญหาสังคมลดความสําคัญลงไปมาก เพราะถูกเนนดวยสาเหตุของการเสียชีวิตมากกวาสาเหตุ
ของการทําอัตวินิบาตกรรม
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จากที่ผูวิจัยกลาววา ผูทําอัตวินิบาตกรรมซึ่งเปนผูถูกสรางในวาทกรรมนี้ถูกลด
ทอนลงเปนเพียงวัตถุหรือสิ่งที่ถูกศึกษา เพื่อตอบสนองความอยากรูตามกรอบความรูทางดาน
อาชญวิทยานั้น สอดคลองกับ คํากลาวของ Foucault ที่วา
“ความรูมีความสําคัญสูงสุด แมแตมนุษยเองก็สามารถถูกลดทอนลงเปนเพียง
วัตถุหรือสิ่งที่ถูกศึกษา เพื่อตอบสนองความอยากรูของความรูได” (อางถึงในไชยรัตน เจริญสิน
โอฬาร, อางแลว)
8. วาทกรรมโรคทางจิตหรือซึมเศราเปนปจจัยหนึ่งของการทําอัตวินิบาต
กรรม
วาทกรรมนี้ครอบคลุมสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก
ความ
สัมพันธระหวางคนรักรวมทั้งสาเหตุที่มีมากกวา 1 สาเหตุซึ่งมีเรื่องความรัก ความสัมพันธเขาไป
รวมดวย ไดแก สุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางจิต ความเจ็บปวยทางกาย อยางไรก็ตาม
นอกจากสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธแลว วาทกรรมนี้ยังครอบคลุมสาเหตุของการทําอัต
วินิบาตกรรมเรื่องสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางจิต การเรียน สื่อมวลชน และสาเหตุที่มีมาก
กวา 1 สาเหตุซึ่งมีสาเหตุเรื่องสุขภาพในประเด็นความเจ็บปวยทางจิตเขาไปรวมดวย ไดแก การ
เงิน การงาน
วาทกรรรมนี้มีผูสรางวาทกรรมที่กลาววา โรคทางจิตหรือซึมเศราเปนปจจัยหนึ่ง
ของการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการทําอัตวินิบาตกรรมที่กลาววาผูที่
ทําอัตวินิบาตกรรมสําเร็จปวยเปนโรคทางจิตเวชชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกวา โดยเปนโรคซึมเศรา
ประมาณรอยละ 30-64 เปนโรคจิตเภท (Schizophrenia) ประมาณรอยละ 10 ซึ่งสวนใหญมัก
กระทําในชวงที่มีอาการซึมเศรารวมดวย เปนโรคติดสารเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่งประมาณรอยละ
15 ซึ่งมักจะพบในผูที่มีโรคซึมเศรารวมดวยเชนกัน และมีเหตุการณความเครียดในชีวิตเปนปจจัย
กระตุนนํามากอนการทําอัตวินิบาตกรรม เชน การสูญเสีย หรือพลัดพรากจากคนรัก ปญหาการ
งาน การเงิน และกฎหมาย นอกจากนั้น การใชหรือติดสารเสพติดยังมีความเกี่ยวของกับการทําอัต
วินิบาตกรรมโดยเฉพาะในผูปวยที่มีปญหาบุคลิกภาพ (Personality Disorder) ซึ่งมีอยูประมาณ
รอยละ 15 (ศิริลักษณ ศุภปติพร,2544:357-360)
ผูสรางวาทกรรมนี้ไดแก สถาบันจิตแพทย / จิตวิทยา เจาหนาที่ตํารวจ ครอบครัว
/ ญาติของผูทําอัตวินิบาตกรรม ผูบังคับบัญชา แฟน โดยสถาบันจิตแพทย / จิตวิทยาสรางวาท

187

กรรมนี้โดยการรื้อสรางมายาคติที่มักจะกลาวหาผูหญิงวาชอบเรียกรองความสนใจโดยตัดสินใจทํา
อัตวินิบาตกรรมดวยความประชด ความนอยใจวา ไมใชเกิดจากสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ
เพียงอยางเดียวแนนอน หากแตมีสาเหตุอื่นๆ ประกอบกันอีกโดยเฉพาะโรคซึมเศราสะสม เชน
เดียวกับสาเหตุเรื่องการเรียน สถาบันจิตแพทย / จิตวิทยา สรางวาทกรรมดวยการรื้อสรางมายาคติ
ที่มักจะมองผูทําอัตวินิบาตกรรมซึ่งเปนนักเรียน นักศึกษาโดยพุงไปที่สาเหตุเรื่องความรัก ความ
สัมพันธ หรือ การเรียนเปนอันดับตนๆ วา สาเหตุดังกลาวเพียงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งไมไดเปนจุดชี้
ขาดถึงขนาดทําใหตัดสินใจทําอัตวินิบาตกรรมนาจะเกิดจากโรคทางจิตสวนตัว ซึ่งสอดคลองกับคํา
กลาวของนายแพทยประเวช ตันติพิวัฒนสกุล (รายการโทรทัศน ชุด “ปญหาฆาตัวตายในวัยรุน ”)
ที่วา
“ขาวที่ออกมาเมื่อไปเทียบกับขอมูลที่เราไดมาไมเคยตรงกันเลย เชน ขาวพาดหัว
วา เรียนตกฆาตัวตาย เมื่อทําการเก็บขอมูลยอนหลังพบวา เปนอาการปวยทางจิตที่เรียกวาโรคจิต
เภท ผลการเรียนที่ตกลงไมใชสาเหตุหลัก แตเปนเพราะวาเขาเริ่มปวย และไดรับการรักษาไม
สม่ําเสมอ ขอเสียของการเสนอขาวที่วิเคราะหกันงายๆ วาเปนเพราะเรียนตก อกหักก็เลยฆาตัว
ตายจะกลายเปนการสรางความเขาใจใหกับสังคม ใหคนทั่วไปวาเหตุผลงายๆ อยางนี้คนก็ฆาตัว
ตายกันแลว กระทบกับผูรับขาวคือรูสึกหดหูวาสังคมสมัยใหมนี้เปนอะไรกัน โดยไมไดชวยปองกัน
อะไรเลย“
สวนสาเหตุเรื่องสื่อมวลชน สถาบันจิตแพทยสรางวาทกรรมนี้ดวยการรื้อสราง
มายาคติที่มักจะมองวาเด็กๆ มีความซุกซนที่จะเลียนแบบสื่อมวลชนหรือหมกมุนในการเลนเกมจน
ทําใหเกิดการทําอัตวินิบาตกรรมวา อาจมีปญหาดานสุขภาพจิต วาทกรรมนี้จึงเปนความพยายาม
ของสถาบันจิตแพทย / จิตวิทยาที่จะสรางความหมายวา การทําอัตวินิบาตกรรมของบุคคลหนึ่งๆ
ยอมประกอบไปดวยหลายๆ สาเหตุ โดยเฉพาะมีสาเหตุจากโรคทางจิตหรือซึมเศราดวย ซึ่งตาง
จากที่หนังสือพิมพมักจะสรุปโดยมีเพียงแคสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเทานั้น โดยมีสาเหตุเรื่องสุขภาพ
ในประเด็นความเจ็บปวยทางจิตอยูในสัดสวนที่ไมมากนัก
อยางไรก็ตาม ผูถูกสรางของวาทกรรมนี้กลับเปนผูที่มักจะมีสถานะเปนบุคคลที่
หนังสือพิมพและสังคมใหความสําคัญ เชน นักเรียน นักศึกษา เด็ก เพราะเปนเยาวชนที่ประเทศ
ตองพึ่งพาในอนาคต ดังนั้น เมื่อบุคคลเหลานี้ทําอัตวินิบาตกรรม หนังสือพิมพจึงพยายามเปนชอง
ทางการนําเสนอที่รอบดานโดยใหผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานวิชาการเกี่ยวกับการทําอัตวินิบาต
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กรรมออกมาแสดงความเห็นตอเหตุการณที่เกิดขึ้น นอกจากผูทําอัตวินิบาตกรรมจะมีสถานะขาง
ตนแลว การทําอัตวินิบาตกรรมที่ใชวิธีการนาสะพรึงกลัว เชน กระโดดลงบอจระเข หรือมีการทํา
ราย/ฆาผูอื่นดวยมากถึง 8 ศพ ผูสรางวาทกรรมอยางสถาบันจิตแพทยจําเปนตองออกมากลาววาท
กรรมนี้เพราะสังคมกําลังใหความสนใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้น
จากปรากฏการณขางตนสะทอนใหเห็นวา หนังสือพิมพบางฉบับแสดงความเขา
ใจและมีสวนรวมรื้อสราง (deconstruct) มายาคติที่ฝงอยูในเพศสภาพ ชนชั้น อายุของผูทําอัต
วินิบาตกรรม ถึงแมวาการรื้อสรางเชนนี้จะปรากฏอยางมีเงื่อนไขในดานตัวผูถูกสรางวาทกรรม
และความรุนแรงของวิธีการทําอัตวินิบาตกรรม ตลอดจนปรากฏเพียงนานๆ ครั้งก็ตาม
สวนผูสรางวาทกรรมอื่นๆ ซึ่งไดแก เจาหนาที่ตํารวจ ครอบครัว / ญาติของผูทําอัต
วินิบาตกรรม ผูบังคับบัญชา แฟน ไมไดสรางวาทกรรมนี้ดวยวิธีการเดียวกับสถาบันจิตแพทย หาก
แตเปนผูที่ออกมากลาวถึงสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเทานั้นวา มีสาเหตุเรื่องสุขภาพใน
ประเด็นความเจ็บปวยทางจิตรวมอยูดวยกับสาเหตุอื่นๆ ซึ่งเหตุผลที่สามารถจัดเขาไปอยูในกลุม
วาทกรรมเดียวกันได ก็เพราะคํากลาวของบุคคลเหลานี้สะทอนใหเห็นวา การทําอัตวินิบาตกรรม
ของคนใดคนหนึ่งควรจะตองมีสาเหตุเรื่องความเจ็บปวยทางจิตรวมอยูดวยกับสาเหตุอื่นๆ ซึ่งตรง
กับสิ่งที่ผูสรางวาทกรรมอยางสถาบันจิตแพทย / จิตวิทยาตองการสื่อความหมาย
9. วาทกรรมเพศที่เบี่ยงเบนมักจะหมกมุนกับปญหาเพศจนนําไปสูการทํา
อัตวินิบาตกรรม
วาทกรรมนี้มีความหมายวาเมื่อบุคคลที่ถูกระบุวาเปนเพศที่สามมีปญหาเกิดขึ้น
ในชีวิตถึงขนาดทําใหตัดสินใจทําอัตวินิบาตกรรม ปญหาของคนกลุมนี้มักจะหลีกหนีไมพนเกี่ยว
กับประเด็นเรื่องปญหาเพศ ผูสรางวาทกรรมนี้คือ หนังสือพิมพ เจาหนาที่ตํารวจ คูกรณีและญาติ
พี่นองของผูทําอัตวินิบาตกรรม ถึงแมวาจะมีผูทําอัตวินิบาตกรรมที่เปนเพศที่สามปริมาณนอยมาก
ก็ตามแตก็สามารถสะทอนใหเห็นวา เหตุการณเหลานั้นไดชวยตอกย้ํามายาคติและภาพเหมารวม
เรื่องความหมกมุน ความผิดปกติ การมีอารมณรุนแรงของกลุมดังกลาวไดพอสมควร สอดคลองผล
การวิจัยการวิเคราะหปรากฏการณของเรื่องเพศในหนังสือพิมพเกี่ยวกับประเด็นกลุมรักเพศเดียว
กันวา ขาวเกี่ยวกับกลุมรักเพศเดียวกัน มักถูกนําเสนอดวยแงมุมของเรื่องเพศสัมพันธมากกวาใน
แงมุมอื่นๆ อันเปนการตอกย้ําและขีดวงจํากัดใหแกกลุมคนรักเพศเดียวกันวามีกิจกรรมหลักหรือ
วัตถุประสงคเพียงเพื่อความเพลิดเพลินใจทางเพศหรือเพศเชิงกามารมณเทานั้น (วิลาสินี พิพิธกุล
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,2546:51) ดังนั้น เมื่อกลุมคนรักเพศเดียวกันประสบปญหาในชีวิตถึงขั้นทําอัตวินิบาตกรรมจึงถูก
เหมารวมเขากับเรื่องความรัก ความสัมพันธไดไมยากนัก
10. วาทกรรมผลกระทบจากสารเสพติดนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรม
นอกจากสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธแลว วาทกรรมนี้ยังครอบคลุมสาเหตุ
เรื่องสุขภาพในประเด็นผลกระทบจากฤทธิ์ของสารเสพติดที่สงผลตอสุขภาพเพียงอยางเดียวดวย
โดยสรางความหมายวา สารเสพติดมีฤทธิ์ทําใหเกิดอันตรายถึงขนาดทําใหเกิดการทําอัตวินิบาต
กรรมไดและครอบคลุมไปถึงผลกระทบทางดานความสัมพันธระหวางคนในครอบครัวจากการเสพ
สารเสพติด โดยกลุมผูสรางวาทกรรมเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับการเกิดเหตุการณการทําอัตวินิบาต
กรรมที่พบเสมอๆ ไดแก เจาหนาที่ตํารวจ ญาติของผูทําอัตวินิบาตกรรม ผูเห็นเหตุการณ รวมทั้งผู
ทําอัตวินิบาตกรรมที่มีคนในครอบครัวเสพสารเสพติดดวย สวนผูถูกสรางของวาทกรรมนี้เปนผูทํา
อัตวินิบาตกรรมที่มักไดรับการตัดสินวาเปนคนเลว คนอํามหิต จากฤทธิ์ของสารเสพติด ดังนั้น วาท
กรรมนี้จึงทํางานโดยครอบงําความคิดของผูอานใหเขาใจไดวาฤทธิ์ของสารเสพติดทําใหเกิดการ
ทําราย/ฆาผูอื่นจนนําไปสูการทําอัตวินิบาตกรรม ทั้งๆ ที่มีปญหาเชิงวัฒนธรรมเพศสภาพเนื่องจาก
มีสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางคนรักเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงทางเพศรวมอยูดวย
แตไมไดถูกเนนใหเห็นถึงปญหาดังกลาวเทาใดนัก อีกทั้งหนังสือพิมพยังไมไดเปนชองทางการนํา
เสนอใหเห็นถึง “อํานาจ” ที่ผูที่แข็งแรงกวามักกระทําความรุนแรงตอผูที่ออนแอกวา
11. วาทกรรมพฤติกรรมของครูมีสวนทําใหนักเรียนทําอัตวินิบาตกรรม
วาทกรรมนี้เปนวาทกรรมสุดทายที่สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรือ่ งความรัก
ความสัมพันธถูกทํางานภายใตวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรมทั้งหมด 12 วาทกรรม โดยเปน
สาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน โดยผูทําอัตวินิบาตกรรมคือนักเรียน อัน
มีสาเหตุมาจากการกระทําของครูไมวาจะเปนการทําโทษ การดุดาวากลาว การประจานพฤติกรรม
ของนักเรียน การใชถอยคําที่รุนแรง การเตะลงโทษนักเรียน รวมไปถึงการตบหนานักเรียน ผูสราง
วาทกรรมคือ บิดา มารดาของผูทําอัตวินิบาตกรรมที่เปนนักเรียน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิ
การ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สวนผูถูกสรางวาทกรรมคือ ครูที่ถูกระบุวาเปนสาเหตุที่ทําใหนัก
เรียนทําอัตวินิบาตกรรม วาทกรรมนี้สรางความหมายวา ครูในยุคปฏิรูปการศึกษาจะถูกจับตามอง
จากสังคมมากขึ้นและความประพฤติของครูอันเปนเหตุใหมีผูกลาววามีสวนทําใหนักเรียนทําอัต
วินิบาตกรรมนั้นสมควรที่จะตองถูกตรวจสอบถึงที่มาที่ไปของเหตุการณดวย โดยผูถูกสรางวาท
กรรมไดออกมาปฏิเสธวาตนไมไดมีพฤติกรรมตามที่ถูกกลาวหา หรือไมคิดวาการกระทําของตนจะ
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ถึงขั้นทําใหนักเรียนตองทําอัตวินิบาตกรรม
รวมทั้งการกลาวถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่ทําอัต
วินิบาตกรรมวาเปนผูที่มีความเกเรอยางไรบาง ตลอดจนการใหเหตุผลในการทําโทษนักเรียนของ
ตน
จากความหมายของวาทกรรมจะเห็นไดวา ในการวิเคราะหวาทกรรมไมสามารถ
วิเคราะหไปที่ตัวบท (Text) อยางเดียว แตตองศึกษาถึงบริบทของการสื่อสาร (Context) ดวย ซึ่ง
บริบทของวาทกรรมนี้คือ บริบททางสังคมซึ่งกําลังพูดถึงนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น เมื่อ
เกิดเหตุการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของครู จึงถูกสังคมจับตามอง โดยมีสื่อทําหนาที่ตรวจสอบ
ซึ่งมักจะคลอยตามกระแสของสังคมในขณะนั้นเพื่อใหผูอานเกิดความรูสึกรวมดวย
จากการศึกษาวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรมทั้งหมด โดยอภิปรายไลตามสัด
สวนของวาทกรรมที่ครอบคลุมสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก ความสัมพันธจาก
มากไปนอย ซึ่งพบวาสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธทํางานภายใตวาทกรรมความรุนแรงตอผู
หญิงและเด็กอันเกิดจากปญหาเพศนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรมมากที่สุด จึงอาจกลาวไดวา
ปญหาเรื่องความรัก ความสัมพันธเปนปจจัยสําคัญตอการทําอัตวินิบาตกรรม อีกทั้งยังเปนการทํา
อัตวินิบาตกรรมที่มีการกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กดวย ถึงแมวาจะมีการตอรองความ
หมายของวาทกรรมโรคทางจิตหรือซึมเศราเปนปจจัยหนึ่งของการทําอัตวินิบาตกรรมอยูบาง แตก็
ยังไมสามารถรื้อสรางความหมาย ปญหาเรื่องความรัก ความสัมพันธเปนปจจัยสําคัญตอการทํา
อัตวินิบาตกรรมลงไดเลย ทั้งนี้เปนเพราะวาตัววาทกรรมโรคทางจิตหรือซึมเศราเปนปจจัยหนึ่งของ
การทําอัตวินิบาตกรรมก็ยอมรับสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธวามีสวนทําใหเกิดการทําอัต
วินิบาตกรรม หากแตมุงเนนวาการทําอัตวินิบาตกรรมตองมีสาเหตุเรื่อง “ความเจ็บปวยทางจิต”
ดวย ซึ่งสาเหตุดังกลาวถูกนําเสนอในสัดสวนที่นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสาเหตุเรื่องความรัก
ความสัมพันธจนไมสามารถสถาปนาเปนความจริงในขาวอัตวินิบาตกรรมได ซึ่งสะทอนใหเห็นวา
ปญหาเรื่องความรัก ความสัมพันธถูกซอนทับกันดวยมุมมองที่หลากหลาย แตก็เปนปจจัยที่นําไปสู
การทําอัตวินิบาตกรรมอันเปนสิ่งที่นาศึกษาวา ถาปญหาเรื่องความรัก ความสัมพันธเปนปจจัย
สําคัญของการทําอัตวินิบาตกรรมแลว สังคมจะชวยกันแกไขอยางไร เพราะวาประเด็นดังกลาวยัง
ถูกครอบงําดวยระบบความคิดในสังคมที่วา ปญหาเรื่องความรัก ความสัมพันธเปนเรื่องสวนตัว ไม
สมควรที่บุคคลภายนอกจะเขาไปเกี่ยวของซึ่งเห็นไดชัดเจนจากขาวอัตวินิบาตกรรมที่ไมไดมีการ
กลาวถึงเรื่องความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางชายหญิง ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูที่แข็ง
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แรงกวากับผูที่ออนแอกวา ทั้งๆ ที่นําเสนอขาวอัตวินิบาตกรรมที่มีความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กมา
เปนอันดับหนึ่ง
สวนวาทกรรมการเลียนแบบและความหมกมุนในสื่อมวลชนนํามาซึ่งการทําอัต
วินิบาตกรรมเปนเพียงวาทกรรมเดียวที่ไมไดครอบคลุมสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธในขาว
อัตวินิบาตกรรม โดยเปนวาทกรรมที่ครอบคลุมสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องสื่อมวลชน
อยางเดียว ซึ่งสรางความหมายวา การเลียนแบบและความหมกมุนในสื่อมวลชนมีความอันตราย
ถึงขั้นทําใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตดวยเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรม อันสะทอนถึงผลกระทบ
ของสื่อที่มีตอผูรับสาร โดยมีผูสรางวาทกรรมคือ หนังสือพิมพ เจาหนาที่ตํารวจ ครอบครัวของผูทํา
อัตวินิบาตกรรม มีผูถูกสรางวาทกรรมที่นาสนใจนอกเหนือจากผูทําอัตวินิบาตกรรมคือ สถาบันสื่อ
มวลชนที่ไมใชหนังสือพิมพ ซึ่งสถาบันสื่อเหลานี้มักจะถูกกลาวโทษวามีอิทธิพลในดานที่ไมดีตอผู
รับสื่อโดยเฉพาะผูทําอัตวินิบาตกรรมที่เปนเด็กซึ่งถือวาเปนเยาวชนของชาติที่จะเปนกําลังสําคัญ
ตอไป
จากผลการวิจัยในการวิเคราะหเนื้อหาไมพบวามีขอความใดของหนังสือพิมพที่
กลาววา มีผูทําอัตวินิบาตกรรมเพราะไดเลียนแบบจากขาวในหนังสือพิมพ ซึ่งขัดแยงกับแนวคิด
เกี่ยวกับการทําอัตวินิบาตกรรมที่กลาววา การนําเสนอขาวมีสวนชี้นําใหเกิดการทําอัตวินิบาตกรรม
อยางตอเนื่องในชุมชน โดยมีการทําอัตวินิบาตกรรมเพิ่มสูงขึ้นภายหลังการนําเสนอขาว และพื้นที่
ที่มีการนําเสนอขาวเขมขนกวาจะไดรับผลกระทบมากกวาซึ่งไดรับการยืนยันจากการศึกษาใน
หลายพื้นที่ เชื่อวาผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนเพราะรายงานขาวการทําอัตวินิบาตกรรมเปนการนํา
เสนอแบบอยางของการแกปญหาดวยการทําอัตวินิบาตกรรมวาเปนสิ่งที่ทํากันได ผูที่มีแนวโนมอยู
แลวหรือผูที่มีปญหาคลายคลึงกันกับผูทําอัตวินิบาตกรรมจึงลดความยั้งใจลง โดยเฉพาะหากผูทํา
อัตวินิบาตกรรมเปนบุคคลที่เปนที่ชื่นชอบจะสงผลไดมาก (อางถึงในประเวช ตันติพิวัฒนสกุล และ
สุรสิงห วิศรุตรัตน,2542:14)
ดังนั้น จึงเปนที่นาสนใจวาการเสนอขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพสมควร
มีแนวทางอยางไร
เพราะอยางไรก็ตามก็ยังคงตองมีการนําเสนอขาวอัตวินิบาตกรรมบนหนา
หนังสือพิมพตอไป ซึ่งมีผูกลาวถึงรูปแบบการนําเสนอขาวอัตวินิบาตกรรมที่นาจะเปนประโยชน
โดยกลาววา ลักษณะของขาวที่พบวาทําใหเกิดการเลียนแบบทําอัตวินิบาตกรรม คือ
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- บรรยายวิธีการที่ใชในการทําอัตวินิบาตกรรม
- อธิบายสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมไวอยางงายๆ วาเปนเพราะ
ความเครียด ทั้งที่ในความจริงมักมีหลายสาเหตุประกอบกัน เชน รายงานขาววาสอบไดคะแนนไม
ดีจึงทําอัตวินิบาตกรรม
- ไมนําเสนอปญหาสุขภาพจิตที่มีอยูแลวของผูทําอัตวินิบาตกรรม
- ไมนําเสนอผลตามมาของการทําอัตวินิบาตกรรม เชน กรณีทําอัตวินิบาตกรรม
ไมสําเร็จ และเกิดความพิการ เปนอัมพาต สมองพิการ หรือผลกระทบตอครอบครัวที่อยูเบื้องหลัง
- ไมนําเสนอวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ แตแนะนําวิธีการที่งายเกินจริงหรือไม
เหมาะสมกับปญหาที่ซับซอนอันเปนสาเหตุที่แทจริงของการทําอัตวินิบาตกรรม เชน เพียงแนะนํา
วาใหสังคมมีน้ําใจตอกัน
- นําเสนอ “รางวัล” ที่ไดจากการทําอัตวินิบาตกรรม เชน การเปนที่รูจัก
การนําเสนอขาวที่ดีควรเลี่ยงการนําเสนอภาพของผูตกอยูในสภาพทอแทสิ้นหวัง
หรือลงรายละเอียดของการทําอัตวินิบาตกรรมและไมควรเสนอขาวเพื่อความตื่นเตนเราใจ ขาวที่ดี
จะเปนการใหการศึกษาและสรางความตระหนักแกประชาชน ควรพิจารณานําเสนอประสบการณ
ของผูเคยมีความคิดทํารายตนเองและผานพนวิกฤตของชีวิตมาไดดวยดีเปนแบบอยาง เพื่อเปน
กําลังใจกับผูที่กําลังรูสึกทอแทในชีวิต (อางถึงในประเวช ตันติพิวัฒนสกุล และ สุรสิงห วิศรุตรัตน,
อางแลว)

3. วิธีการที่หนังสือพิมพใชในการสรางวาทกรรม
จากการจําแนกประเภทของวาทกรรมไดทั้งหมด 12 ประเภทนั้น พบวาในแตละ
วาทกรรมจะมีผูสรางและผูถูกสรางวาทกรรมนั้นๆ โดยมีหนังสือพิมพเปนชองทางการนําเสนอวาท
กรรม อยางไรก็ตาม มีบางวาทกรรมที่หนังสือพิมพเปนผูมีสวนรวมในสรางวาทกรรมดวย ซึ่ง
สามารถสรุปถึงวิธีการที่หนังสือพิมพใชในการสรางวาทกรรมตามกรอบความคิดดังตอไปนี้
1. กรอบการทํางานดานขาว (News value,news quality)
หนังสือพิมพใชกรอบเรื่องคุณคาขาวสรางวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรม เนื่อง
จากคุณคาขาวเปนสิ่งที่รองรับทําใหขาวอัตวินิบาตกรรมมีองคประกอบครบถวน ดังนี้
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- องคประกอบเรื่องเพศ
คุณคาขาวดานองคประกอบเรื่องเพศถูกนํามาใชมากที่สุดในการสรางวาทกรรม
ขาวอัตวินิบาตกรรม โดยเฉพาะวาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอันเกิดจากปญหาเพศนํา
มาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรมซึ่งเปนวาทกรรมที่หนังสือพิมพมองวาอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง
ที่เกิดขึ้นในสังคมอีกทั้งเปนเหตุการณที่มีน้ําหนักของการกออาชญกรรม จึงนํามาซึ่งการเปนชอง
ทางการนําเสนอของหนังสือพิมพในการทํางานของวาทกรรมนี้ภายใตคุณคาขาวที่ขายไดอยาง
องคประกอบเรื่องเพศ
นอกจากนั้น ยังรวมถึงวาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมดวยสาเหตุเรื่องความรัก
ความสัมพันธเพราะพฤติกรรมของผูหญิงที่หนังสือพิมพสรางวาทกรรมดวยการใชคุณคาขาวดาน
องคประกอบเรื่องเพศ
จากการที่หนังสือพิมพสรางวาทกรรมดวยการใชคุณคาขาวดานองคประกอบ
เรื่องเพศซึ่งมักจะขายไดอยูเสมอนั้น สะทอนใหเห็นวาหนังสือพิมพนําเสนอในสิ่งที่เปนความหวือ
หวา สนองความอยากรูอยากเห็นของผูอานเพราะเรื่องราวความสัมพันธระหวางชายหญิงในสังคม
เปนสิ่งที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมากลาวถึงเสมอ ทั้งๆ ที่การหยิบยกครั้งนี้อยูในเรื่องราวของเหตุการณ
การทําอัตวินิบาตกรรมซึ่งเปนความสูญเสียที่สังคมสวนอื่นๆ เชน กรมสุขภาพจิต กําลังชวยกันปอง
กันใหมีจํานวนลดนอยลงใหมากที่สุด หากแตหนังสือพิมพกลับยังไมไดแสดงใหเห็นถึงตัวปญหา
การทําอัตวินิบาตกรรมไดชัดเจนเทากับเรื่องราวความรัก ความสัมพันธระหวางชายหญิงที่ถูกนํา
เสนอคอนขางมาก
- ความแปลก
คุณคาขาวดานความแปลกถูกนํามาใชมากที่สุดในการสรางวาทกรรมการทําอัต
วินิบาตกรรมเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยการใชภาษาบรรยายวิธีการทําอัตวินิบาตกรรมวาพิลึก
พิสดาร ประหลาด ซึ่งสะทอนถึงสิ่งที่คนปกติจะไมปฏิบัติกัน และตอกย้ําใหเห็นถึง “ความเบี่ยง
เบน” ของผูทําอัตวินิบาตกรรมยิ่งขึ้น
การใชคุณคาขาวดานความแปลกของหนังสือพิมพจึงเปนการสรางใหการทําอัต
วินิบาตกรรมมีความแปลกแยกจากสวนอื่นๆ ของสังคมมากยิ่งขึ้น ทําใหระยะหางระหวางคนที่ทํา
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อัตวินิบาตกรรมและผูอานเกิดชองวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหการรวมมือกันในการแกปญหาการทํา
อัตวินิบาตกรรมยากยิ่งขึ้นไปดวย
- ผลกระทบ
คุณคาขาวดานผลกระทบถูกนํามาใชในการสรางวาทกรรมในหลาย ๆ ประเภท
หนังสือพิมพใชสรางวาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอันเกิดจากปญหาเพศนํามาซึ่งการทํา
อัตวินิบาตกรรมโดยความพยายามแสดงใหเห็นถึงผลกระทบของสาเหตุของความรุนแรงภายใต
ปญหาความรัก ความสัมพันธ ซึ่งไดแก อารมณชั่ววูบ ความโมโห การดื่มสุราของผูทําอัตวินิบาต
กรรม
วาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมเพราะประสบปญหาหนักในชีวิตถูกสรางโดย
การใชคุณคาขาวดานผลกระทบดวยการแสดงใหเห็นถึงผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจที่ตกต่ําจน
เปนปญหาในระดับประเทศอันเปนการชวยตอกย้ําภาพความกดดันตอการเผชิญภาวะวิกฤตดัง
กลาวของผูชายไดดี
วาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนถูกสรางโดยการใชคุณ
คาขาวดานผลกระทบโดยผานสาเหตุเรื่องสุขภาพในประเด็นเรื่องผลกระทบจากฤทธิ์ของสารเสพ
ติดที่สงผลตอสุขภาพ
ซึ่งสะทอนใหเห็นวาฤทธิ์จากยาเสพติดนั้นนําไปสูพฤติกรรมเบี่ยงเบนได
อยางไร เชนเดียวกับวาทกรรมผลกระทบจากสารเสพติดนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรมที่ใชคุณ
คาขาวดานผลกระทบแสดงใหเห็นถึงผลกระทบจากสารเสพติดวาทําใหกลายเปนคนโหด
คน
อํามหิตอันนําไปสูการทําราย/ฆาผูอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรม
วาทกรรมการเลียนแบบและความหมกมุนในสื่อมวลชนนํามาซึ่งการทําอัต
วินิบาตกรรมถูกสรางดวยการใชคุณคาขาวดานผลกระทบที่ตอกย้ําใหเห็นถึงบทเรียน อุธทาหรณ
ของการเลียนแบบและความหมกมุนในสื่อมวลชนจนนําไปสูการทําอัตวินิบาตกรรม
จะเห็นไดวาคุณคาขาวดานผลกระทบถูกหนังสือพิมพนํามาใชสรางวาทกรรมที่
หลากหลาย แตคุณคาขาวดังกลาวยังไมเคยถูกนํามาใชสรางวาทกรรมที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบ
จากความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูกระทําและผูถูกกระทํา ทั้ง ๆ ที่หนังสือพิมพใชคุณคาขาวนี้
สรางวาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอันเกิดจากปญหาเพศนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาต
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กรรมซึ่งเปนวาทกรรมที่ถูกนําเสนอในสัดสวนที่มากที่สุด รวมทั้งยังไมไดถูกนํามาใชในการสราง
วาทกรรมการเลียนแบบและความหมกมุนในสื่อมวลชนนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรมไดอยาง
ครอบคลุมไปถึงผลกระทบจากสื่อหนังสือพิมพเองดังเชนประเด็นที่วาการรายงานขาวอัตวินิบาต
กรรมมีสวนทําใหเกิดการเลียนแบบตามมาของผูที่กําลังประสบปญหาในชีวิต ตลอดจนยังไมได
แสดงใหเห็นถึงผลกระทบจากสังคมบริโภคนิยมในกรณีที่ผูชายทําอัตวินิบาตกรรมเพราะสาเหตุ
เรื่องการเงิน การงาน ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา คุณคาขาวดานผลกระทบยังไมถูกนํามาใชใหเกิด
ประโยชนอยางแทจริงเพราะหนังสือพิมพไดมองขามประเด็นที่ผูวิจัยกลาวถึงไป
- สะเทือนอารมณ
คุณคาขาวดานความสะเทือนอารมณถูกนํามาใชสรางวาทกรรมผูชายทําอัต
วินิบาตกรรมเพราะประสบปญหาหนักในชีวิตและวาทกรรมผลกระทบจากสารเสพติดนํามาซึ่งการ
ทําอัตวินิบาตกรรม
การใชคุณคาขาวดานความสะเทือนอารมณในการสรางวาทกรรมผูชายทําอัต
วินิบาตกรรมเพราะประสบปญหาหนักในชีวิตนั้นชวยแสดงใหเห็นถึงภาพความกดดันของผูชายที่
ทําอัตวินิบาตกรรมเพราะหมดความอดทนกับปญหาหนักๆ ที่กําลังประสบอยู ซึ่งจะชวยสราง
ความชอบธรรมใหกับผูชายที่ทํารายบุคคลในครอบครัวแลวทําอัตวินิบาตกรรมไดวาเปนการ
กระทําที่หมดหนทางแกไขปญหาจริงๆ ผานการสรางอารมณสะเทือนใจใหกับผูอานซึ่งอาจจะเกิด
ความเห็นใจในตัวผูชายที่ทําอัตวินิบาตกรรมไดในที่สุดโดยที่อาจจะละเลยประเด็นเรื่องความรุน
แรงที่ผูชายกระทําตอผูหญิงและเด็กไป เชนเดียวกับการใชคุณคาขาวดานความสะเทือนอารมณใน
การสรางวาทกรรมผลกระทบจากสารเสพติดนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรมที่สรางความสะเทือน
ใจใหกับผูอานในการแสดงใหเห็นภาพผลกระทบของสารเสพติดโดยเฉพาะการที่เด็กถูกทํารายจาก
ผูเสพสารเสพติด ซึ่งการใชความสะเทือนอารมณในการสรางวาทกรรมนี้อาจนํามาซึ่งความรูสึกหด
หูไปกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเทานั้น โดยที่ยังไมสามารถชวยกระตุนใหผูอานหรือสังคมสวนอื่นๆ หัน
มาตระหนักถึงปญหาการทําอัตวินิบาตกรรมไดโดยตรง
- ความขัดแยง
คุณคาขาวดานความขัดแยงถูกนํามาใชในการสรางวาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาต
กรรมดวยสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธเพราะพฤติกรรมของผูหญิงดวยความพยายามของ
หนังสือพิมพในการสืบคนเหตุการณวาผูหญิงที่ถูกกลาวถึงวาเปนสาเหตุของการทําอัตวินิบาต
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กรรมนั้นมีเหตุผลในฝายของตนหรือไม อยางไร เชนเดียวกับวาทกรรมพฤติกรรมของครูมีสวนทํา
ใหนักเรียนทําอัตวินิบาตกรรมที่หนังสือพิมพใชคุณคาขาวดานความขัดแยงในการสรางวาทกรรม
ดวยการเปดพื้นที่ใหผูถูกสรางวาทกรรมคือ ครูที่ถูกระบุวาเปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนทําอัตวินิบาต
กรรมออกมาแสดงเหตุผลของตน และวาทกรรมโรคทางจิตหรือซึมเศราเปนปจจัยหนึ่งของการทํา
อัตวินิบาตกรรมถูกสรางโดยใชคุณคาขาวดานความขัดแยงผานประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงําของ
การทําอัตวินิบาตกรรมในสวนของความขัดแยงในสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
จะเห็นไดวาคุณคาขาวดานความขัดแยง สอดคลองกับคุณลักษณะของขาวที่ดีที่
หนังสือพิมพตองใชหลักความสมดุล (Balance) ในการนําเสนอ อยางไรตาม แมวาหนังสือพิมพจะ
ใชหลักความสมดุล (Balance) ดวยความพยายามนําเสนอขาวอยางรอบดาน แตหนังสือพิมพก็
มักจะมี “จุดยืน” วาเห็นดวยกับฝายใด ดังกรณีวาทกรรมพฤติกรรมของครูมีสวนทําใหนักเรียนทํา
อัตวินิบาตกรรมขางตนที่หนังสือพิมพไดตําหนิครูผูเปนสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมของนัก
เรียนตามกระแสของผูสรางวาทกรรมไปแลว เชน การเรียกครูวา “ยอดแสบ” “เลือดรอน” นอกจาก
นี้ หนังสือพิมพยังมีเงื่อนไขในการใชคุณคาขาวดานความขัดแยงและหลักความสมดุล (Balance)
ในการสรางวาทกรรมโรคทางจิตหรือซึมเศราเปนปจจัยหนึ่งของการทําอัตวินิบาตกรรม เนื่องจาก
วาทกรรมนี้จะมีผูสรางวาทกรรมอยางสถาบันจิตแพทยและจิตวิทยาเปนผูมีอํานาจในการสราง
วาทกรรมผานชองทางการนําเสนอของหนังสือพิมพภายใตเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมที่มีวิธี
การทําอัตวินิบาตกรรมที่รุนแรงเทานั้น ตลอดจนการใชคุณคาขาวดานความขัดแยงในการสราง
วาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมดวยสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธเพราะพฤติกรรมของผู
หญิงยังไมสามารถชวยเนนใหถึงตัวปญหาการทําอัตวินิบาตกรรมใหเห็นไดเดนชัด
เนื่องจาก
ปญหาเรื่องความรัก ความสัมพันธถูกเนนใหเห็นชัดเจนวาเปนความขัดแยงระหวางบุคคลซึ่งถือวา
เปนเรื่องสวนตัวที่คนอื่นไมสมควรเขาไปเกี่ยวของ อันจะทําใหปญหาการทําอัตวินิบาตกรรมยังคง
ไมไดรับการแกไขและไมสามารถเขาถึงตัวปญหาไดมากยิ่งขึ้น
- ความมีเงื่อนงํา
คุณคาขาวดานความมีเงื่อนงําถูกนํามาใชในการสรางวาทกรรมความสงสัยใน
เหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมดวยการแสดงใหเห็นวาเหตุการณการทําอัตวินิบาตกรรมที่เกิด
ขึ้นอาจไมใชเปนการทําอัตวินิบาตกรรมก็ได แมวาจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งกลาววาเปนการทําอัต
วินิบาตกรรมก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความสนใจใครรูของผูอานนั่นเองโดยหนังสือพิมพใชมุม
มองของการรายงานขาวจากมุมมองการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจโดยหนังสือพิมพใหเหตุ
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ผลวาเจาหนาที่ตํารวจมีอํานาจตามกฎหมายที่จะเปนผูกลาววาการเสียชีวิตของบุคคลนั้นๆ เกิด
จากอะไรโดยมีหนาที่สืบคนวาการเสียชีวิตนั้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรมหรือการถูกฆาตกรรมซึ่ง
อาจตองทํางานรวมกับแพทยผูชันสูตรศพ เจาหนาที่พิสูจนหลักฐาน
อยางไรก็ตาม การใชคุณคาขาวดานความมีเงื่อนงําในการรายงานขาวอัตวินิบาต
กรรมซึ่งทําใหเกิดการมุงความสนใจไปที่สาเหตุของการเสียชีวิตมากกวาสาเหตุของการทําอัต
วินิบาตกรรม (ถาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรมจริงๆ) ดังนั้น กวาที่เหตุการณจะ
คลี่คลายจึงตองใชเวลาหลายวันในการนําเสนอขาวซึ่งสงผลใหเหตุการณนั้นถูกจดจําในเรื่องความ
มีเงื่อนงําในการเสียชีวิตมากกวาสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมที่ถูกกลาวถึงอันเปนการทําใหผู
อานรูสึกสนุกกับการติดตามขาว และทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมสุขภาพจิต ลดความสน
ใจตอประเด็นปญหาการทําอัตวินิบาตกรรมลงไปไดเพราะตองใหเจาหนาที่ตํารวจสรุปไดเสียกอน
วาการเสียชีวิตเกิดจากอะไร
- ความเดน
ผูถูกสรางวาทกรรมซึ่งเปนผูทําอัตวินิบาตกรรมที่มีคุณลักษณะตามคุณคาขาว
ดานความเดน
เห็นไดชัดเจนในวาทกรรมโรคทางจิตหรือซึมเศราเปนปจจัยหนึ่งของการทําอัต
วินิบาตกรรม ที่ผูถูกสรางวาทกรรมมีความเดนในสถานะที่เปนนักเรียน นักศึกษา เด็ก สะทอนให
เห็นวาสถานะของผูทําอัตวินิบาตกรรมสงผลตอการนําเสนอขาวอยางรอบดานของหนังสือพิมพ ซึ่ง
อาจทําใหสถานะอื่นๆ ที่ไมไดรับความสําคัญในสังคมถูกละเลยในการเอาใจใสเขาไปชวยกันดูแล
กลาวโดยสรุปสําหรับกรอบการทํางานดานขาวนั้น หนังสือพิมพสามารถนํามาใช
สรางวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรมไดอยางตลอดเวลาโดยหนาที่สรางวาทกรรมใหเกิดขึ้นซ้ํา
แลวซ้ําเลาบนหนาหนังสือพิมพ ซึ่งคุณคาขาวดานองคประกอบเรื่องเพศถูกนํามาใชในการสราง
วาทกรรมอยางตอเนื่องมากที่สุดเนื่องจากเรื่องความรัก ความสัมพันธระหวางหญิงชาย หรือเพศ
เดียวกัน เปนสิ่งที่มักจะขายไดและมักไดรับความสนใจจากผูอาน อยางไรก็ตาม การใชคุณคาขาว
ดังกลาวอยางสม่ําเสมอยังคงไมไดชวยในการแกปญหาการทําอัตวินิบาตกรรมไดเทาที่ควร
2. บริบททางสังคม
บริบททางสังคมเปนสิ่งที่ถูกในใชการสรางวาทกรรมผลกระทบจากสารเสพติดนํา
มาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรมโดยหนังสือพิมพไดนําบริบททางสังคมเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพ
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ติดในสังคมไทยในขณะนั้นเขามาเชื่อมโยงในการรายงานขาวดวยเพื่อใหสอดคลองกับยุคสมัย
เพราะพบวาขาวอัตวินิบาตกรรมถูกนําเสนอในหัวขอขาวเดียวกับการวิสามัญพอคายาบา อันทํา
ใหวาทกรรมดังกลาวทํางานไดอยางสอดคลองสมจริงกับบรรยากาศที่สังคมกําลังตระหนักถึงผล
กระทบจากสารเสพติด เชนเดียวกับวาทกรรมการเลียนแบบและความหมกมุนในสื่อมวลชนนํามา
ซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งหนังสือพิมพนอกจากจะเปนชองทางการนําเสนอแลวยังเปนผูสราง
วาทกรรมดวยการพาดหัวขาวที่ไมไดอางอิงคําพูดจากแหลงขาวใดเพราะหนังสือพิมพเลือกที่จะมี
มุมมองในการตัดสินสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมไปแลววามาจากความหมกมุนในการเลน
เกมของผูทําอัตวินิบาตกรรม ดวยการใชบริบททางสังคม ณ เวลานั้นวา มีการเลนเกมของวัยรุน
แลวทําใหถึงขนาดเสียชีวิตที่หนาจอคอมพิวเตอร ดังนั้น จึงเปนไปไดวา เมื่อเกิดการเสียชีวิตของ
เด็กที่มีพฤติกรรมชอบเลนเกมตางๆ ทําใหหนังสือพิมพมุงประเด็นไปที่ผลกระทบของการเลนเกม
นั้นๆ กอนประเด็นอื่นๆ ถึงแมวาจะมีการระบุวาเจาหนาที่ตํารวจยังไมสามารถคนหาสาเหตุของ
การเสียชีวิตไดก็ตาม และวาทกรรมพฤติกรรมของครูมีสวนทําใหนักเรียนทําอัตวินิบาตกรรมอยูใน
บริบททางสังคมซึ่งกําลังพูดถึงนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณที่เกี่ยวของ
กับพฤติกรรมของครู จึงถูกสังคมจับตามอง โดยมีหนังสือพิมพทําหนาที่ตรวจสอบซึ่งมักจะคลอย
ตามกระแสของสังคมในขณะนั้นเพื่อใหผูอานเกิดความรูสึกรวมดวย
จะเห็นไดวาหนังสือพิมพใชบริบททางสังคมใหเปนประโยชนในการสรางวาท
กรรม ทั้งนี้เพราะดึงดูดความสนใจจากผูอานไดงายขึ้น และยังสามารถใชบริบททางสังคมมาชวย
สนับสนุน “จุดยืน” ของหนังสือพิมพใหเห็นเดนชัดยิ่งขึ้นดวย
3. การผลิตซ้ํา
หนังสือพิมพใชการผลิตซ้ําในการสรางวาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอัน
เกิดจากปญหาเพศนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรมและวาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปนทาง
ออกของการถูกลงโทษทางอาญาและสังคม จนทําใหเกิดวงจรของเหตุการณที่มีความรุนแรง นั่น
คือ เมื่อเกิดการทําความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กแลว ผูกระทําความรุนแรงจะทําอัตวินิบาตกรรม
ตาม และผูที่กอความผิดทางกฎหมายจะมีทางออกดวยการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งทําใหเหตุการณ
การทําอัตวินิบาตกรรมกลายเปนเรื่องปกติภายใตวงจรดังกลาว อันนํามาสูการเพิกเฉยตอลักษณะ
การทําอัตวินิบาตกรรมที่มีการทําราย/ฆาผูอื่นดวย
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4. การตอกย้ํามายาคติ / การตอกย้ําภาพเหมารวม
วาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมเพราะประสบปญหาหนักในชีวิตถูกสรางดวย
การตอกย้ํามายาคติ / ภาพเหมารวมที่วา ปญหาหนักๆ ในชีวิตมักจะเปนปญหาของผูชาย ดังนั้น
เมื่อชีวิตตองเผชิญเรื่องราวหนักๆ ก็อาจจะทําใหตัดสินใจทําอัตวินิบาตกรรมไดโดยการกําหนด
สถานะหนาที่การงานใหผูชาย สวนวาทกรรมผูหญิงทําอัตวินิบาตกรรมเพราะความโงเขลาและ
ออนแอของตัวเองถูกสรางดวยการตอกย้ํามายาคติ / ภาพเหมารวมที่วา ผูหญิงมักจะถูกหลอกลวง
ออนแอ ไมมีเหตุผล เอาอารมณเปนที่ตั้งจนเกิดความเขาใจผิดคิดไปเองตางๆนานาโดยการใช
ภาษาเรียกผูหญิงทําอัตวินิบาตกรรมวา “เหยื่อ” “สาวเคราะหราย” และวาทกรรมเพศที่เบี่ยงเบน
มักจะหมกมุนกับปญหาเพศจนนําไปสูการทําอัตวินิบาตกรรมถูกสรางดวยการตอกย้ํามายาคติ
และภาพเหมารวมที่วา บุคคลที่ถูกระบุวาเปนเพศที่สามมักจะหมกมุนกับปญหาเพศ มีอารมณรุน
แรงโดยการใหอารมณกับเหตุการณทํานองเสียดสี ประชด ประชัน
การตอกย้ํามายาคติและภาพเหมารวมนี้ทําใหสังคมรับความหมายนี้ไวโดยไมได
ตั้งคําถามอะไรเลยเพราะคิดวา สิ่งที่เกิดขึ้นเปนเรื่อง “ปกติ” ของคนกลุมนั้นๆ อยูแลว จึงไมคิดที่จะ
ชวยกันแกไขเปลี่ยนแปลง
5. การสรางเสนแบง
หนังสือพิมพใชการสรางเสนแบงในการสรางวาทกรรมการทําอัตวินิบาตกรรมเปน
พฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยแบงคนปกติ / คนบา หนังสือพิมพใชภาษา เชน คําวา “เพี้ยน” “สติแตก”
“สติเฟอง” “บากําเริบ” บรรยายผูทําอัตวินิบาตกรรมเพื่อทําใหสมจริงวาเปนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน
ไปจากปกติซึ่งมักจะถูกใชกับผูทําอัตวินิบาตกรรมที่ไมคอยมีสถานะทางสังคมสูงมากนัก กลาวคือ
ไมใชหมอ นักเรียน นักศึกษา นักวิจัยที่เปนกําลังสําคัญของประเทศ อันสะทอนใหเห็นวาพฤติกรรม
เบี่ยงเบนของผูทําอัตวินิบาตกรรมถูกกําหนดดวยเงื่อนไขทางชนชั้นดวย
วาทกรรมผูหญิงทําอัตวินิบาตกรรมเพราะความโงเขลาและออนแอของตัวเอง
หนังสือพิมพสรางเสนแบงผูหญิงดี / ไมดี โดยการแสดงจุดยืนของตนดวยการเรียกผูถูกสรางวาท
กรรมที่เปนผูหญิงโดยเฉพาะถาผูนั้นไดทําราย/ฆาลูกของตัวเองอันเนื่องมาจากปญหาเรื่องความ
รัก ความสัมพันธวาเปน “แมทมิฬ” “แมใจยักษ”
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วาทกรรมผลกระทบจากสารเสพติดนํามาซึ่งการทําอัตวินิบาตกรรม หนังสือพิมพ
สรางเสนแบงคนมีสติ / คนคลุมคลั่ง เพื่อแสดงใหเห็นภาพผลกระทบจากสารเสพติดไดชัดเจนวา
กอใหเกิดความคลุมคลั่งอยางไรบาง และหนังสือพิมพใชการสรางเสนแบงครูดี / ไมดีในการสราง
วาทกรรมพฤติกรรมของครูมีสวนทําใหนักเรียนทําอัตวินิบาตกรรมโดยการใชคําเรียกครูผูถูกสราง
วาทกรรมไปแลววา “ยอดแสบ” อันเปนการแสดงถึงจุดยืนของตนแลววาอยูฝายใด
การสรางเสนแบงคนปกติ / คนบา คนมีสติ / คนคลุมคลั่งขางตนนํามาซึ่งความ
แปลกแยกระหวางผูทําอัตวินิบาตกรรมและสังคมในสวนอื่นๆ มากยิ่งขึ้นเพราะทําใหคนในสังคมสวน
ใหญเห็นวาผูทําอัตวินิบาตกรรมแตกตางจากตน เปนกลุมคนที่ไมไดอยูในจําพวกเดียวกันกับตน ดัง
นั้น ปญหาการทําอัตวินิบาตกรรมของบุคคลเหลานี้จึงเปนเรื่องที่อยูหางไกลจากตนออกไปอีก แทนที่
จะตระหนักรวมกันวาเปนปญหาของ “คน” ดวยกัน สวนการสรางเสนแบงผูหญิงดี / ไมดี ครูดี / ไมดี
เปนการตอกย้ําใหสังคมเลือกวาตนจะอยูฝายไหนโดยที่ยังไมไดชวยแกปญหาการทําอัตวินิบาตกรรม
ไดอยางจริงจัง
6. การอางอิงกรอบของศีลธรรมและกฎหมาย
หนังสือพิมพอางอิงกรอบของศีลธรรมและกฎหมายในการสรางวาทกรรมการทํา
อัตวินิบาตกรรมเปนทางออกของการถูกลงโทษทางอาญาและสังคม โดยการกลาวโดยไมมีการ
ระบุแหลงขาวในสวนพาดหัวขาว ความนําวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการทําอัตวินิบาตกรรมเพราะ
หนีความผิดหรือสํานึกในความผิด ซึ่งแสดงใหเห็นวาหนังสือพิมพไดตัดสินถึงความผิดนั้นๆ ของผู
ทําอัตวินิบาตกรรมวามีน้ําหนักเพียงพอแลวภายใตกรอบดานศีลธรรมและกฎหมายเชนเดียวกับผู
สรางวาทกรรมอื่นๆ ในสังคม ซึ่งการอางอิงโดยใชกรอบของศีลธรรมและกฎหมายนี้ทําใหชวยสง
เสริมใหการทําอัตวินิบาตกรรมเปน “ทางออก” ในการแกปญหาตอความผิดที่ไดกอมากยิ่งขึ้นโดย
เปนการตัดปญหามากกวาการชวยกันแกไขปญหา
7. การทําใหเปนเรื่องเล็กไมนาสนใจ / การทําใหเปนเรื่องสวนตัว
วาทกรรมความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอันเกิดจากปญหาเพศนํามาซึ่งการทําอัต
วินิบาตกรรมถูกสรางโดยการทําใหการทําอัตวินิบาตกรรมเปนเรื่องเล็กไมนาสนใจ เชนเดียวกับ
วาทกรรมผูชายทําอัตวินิบาตกรรมดวยสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธเพราะพฤติกรรมของผู
หญิง เพราะวาทกรรมดังกลาวถูกทําใหเปนเรื่องสวนตัว เปนความขัดแยงสวนบุคคล เปนปญหา
ครอบครัว ที่บุคคลภายนอกไมสมควรเขาไปเกี่ยวของ ดังนั้น เมื่อเกิดการทําอัตวินิบาตกรรมจึงเปน
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เรื่องของคนในครอบครัวนั้นๆ หรือเปนเรื่องสวนบุคคลระหวางชายหญิงคูนั้นเพราะเกิดจากปญหา
เรื่องความสัมพันธระหวางกันอันเปนการขีดวงจํากัดใหผูที่อยูภายนอกไมสามารถลวงล้ําเขาไปสู
ปญหาความสัมพันธนั้นได ซึ่งในที่สุดแลวปญหาเรื่องการทําอัตวินิบาตกรรมก็จะไมไดรับการแกไข
และพูดถึง
8. การลดรูปเหลือการอธิบายดวยเหตุผลเดียว
การลดรูปเหลือการอธิบายดวยเหตุผลเดียวเปนวิธีการที่สอดคลองกับการรายงาน
ขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพมากที่สุดที่มักจะสรุปสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมวา
เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเทานั้น เนื่องจากเปนวิธีการที่สะดวก งายและรวดเร็วโดยอาศัยระบบ
ความคิดในสังคมมาเปนเกราะปองกันและชวยสนับสนุนใหผูอานหลงเชื่อตามสิ่งที่หนังสือพิมพ
ตองการสื่อสาร
9. การรื้อสรางมายาคติ
หนังสือพิมพไมไดเปนผูใชในการสรางวาทกรรมโดยตรง แตทําหนาที่เปนชองทาง
ในการนําเสนอใหผูสรางวาทกรรมรื้อสรางมายาคติในวาทกรรมโรคทางจิตหรือซึมเศราเปนปจจัย
หนึ่งของการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งถึงแมวาจะปรากฏการรื้อสรางมายาคตินานๆ ครั้ง ก็ถือไดวา
หนังสือพิมพไดเปดพื้นที่ในการมีสวนรวมรื้อสรางมายาคติตางๆ อันแสดงใหเห็นถึงความพยายาม
นําเสนอขาวอยางรอบดานนั่นเอง

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะตอหนังสือพิมพ
จากการศึกษาเรื่องวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพไทย ซึ่งพบ
วา หนังสือพิมพใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมอยางมากโดย
เปนสวนที่ทําใหเกิดวาทกรรมตางๆ ถึง 12 วาทกรรม ซึ่งสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธได
ทํางานภายใตระบบของวาทกรรมตางๆ ถึง 11 วาทกรรม จนสามารถสรางภาพความเปนจริงไดวา
ปญหาเรื่องความรัก ความสัมพันธเปนปจจัยสําคัญตอการทําอัตวินิบาตกรรม แตปญหาเรื่อง
ความรัก ความสัมพันธยังคงถูกครอบงําดวยระบบความคิดในสังคมวาเปนเรื่องสวนตัว ไมสมควร
ที่บุคคลภายนอกจะเขาไปเกี่ยวของ ดังนั้น การรายงานขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพจึงทํา
ไดแคเพียงการรายงานเหตุการณใหผูอานรับทราบ แตยังไมสามารถที่จะกระตุนใหผูอานหรือสวน
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อื่นๆ ของสังคมหันมาชวยกันตระหนักวาปญหาการทําอัตวินิบาตกรรมเปนสิ่งที่ตองรวมมือกันใน
การแกไข ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวา ควรลดปริมาณการนําเสนอในสาเหตุเรื่องความรัก ความ
สัมพันธลงบาง และควรนําเสนอสาเหตุการทําอัตวินิบาตกรรมหลายๆ สาเหตุ รวมทั้งลดการ
บรรยายวิธีการทําอัตวินิบาตกรรมอยางละเอียดดวย นอกจากนั้น ไมควรใชภาษาเรียกผูทําอัต
วินิบาตกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางจากคนปกติทั่วๆ ไป เชน บา คลั่ง เพี้ยน ฯ เนื่องจาก
ทําใหผูอานรูสึกวาตนไมใชกลุมคนเดียวกับผูทําอัตวินิบาตกรรม อันจะสงผลใหการแกปญหาการ
ทําอัตวินิบาตกรรมถูกเขาถึงไดยากยิ่งขึ้น ซึ่งหนังสือพิมพสามารถเสนอใหเห็นไดวาผูทําอัตวินิบาต
กรรมก็เปน “คน” เชนเดียวกับคนสวนใหญในสังคม โดยหลีกเลี่ยงการใชคําเรียกที่แสดงถึงความ
แตกตางดังกลาวได
ขอเสนอแนะตอสังคม / ฝายที่เกี่ยวของ
จากผลการวิจัยซึ่งพบวา หนังสือพิมพมุงนําเสนอในประเด็นเรื่องสาเหตุของการ
ทําอัตวินิบาตกรรมเรื่องความรัก ความสัมพันธ ในปริมาณที่มากที่สุด ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องการทําอัตวินิบาตกรรมอยางกรมสุขภาพจิต จึงสามารถเห็นถึงความแตกตาง
ระหวางสิ่งที่หนวยงานกําลังนําเสนอกับสิ่งที่หนังสือพิมพกําลังนําเสนอ ซึ่งเปนขอพิสูจนไดอยาง
หนึ่งวาอุปสรรคและปญหาในการแกปญหาเรื่องการทําอัตวินิบาตกรรมในสวนของบรรดาจิต
แพทย จิตวิทยา นักสังคมวิทยา เกิดจากการที่ไมมีความรวมมือกับหนังสือพิมพในการทําความเขา
ใจเกี่ยวกับเรื่องการทําอัตวินิบาตกรรมอยางจริงจัง เพราะไมสามารถทําใหปญหาเรื่องการทําอัต
วินิบาตกรรมถูกนําเสนอดานสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมใหเปนไปตามแนวทางเดียวกันได
ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของกับปญหาการทําอัตวินิบาตกรรมจึงควรหันมาใหความสําคัญและ
กระตุนใหหนังสือพิมพนําเสนอขาวอัตวินิบาตกรรมโดยตองทําใหหนังสือพิมพเชื่อวาการทําอัต
วินิบาตกรรมไมใชเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอยางเดียวหรือเกิดจากสาเหตุงายๆ ฉาบฉวย
อยางเรื่องความรัก ความสัมพันธที่หนังสือพิมพมักจะสรุปภายในวันเดียว รวมทั้งตองตรวจสอบ
การนําเสนอขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพอยางสม่ําเสมอดวยวาถูกตองตรงกับขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้นหรือไมเพราะหนวยงานดังกลาวตองเก็บขอมูลการทําอัตวินิบาตกรรมของคนในสังคมไทย
อยูแลว พรอมทั้งมีการแจงเตือนไปยังหนังสือพิมพดวยวาไดลงขาวที่บิดเบือนจากขอเท็จจริงอยาง
ไร อีกทั้งควรมีการสนับสนุนในการใหความรูเกี่ยวกับปญหาเรื่องการทําอัตวินิบาตกรรมตอหนังสือ
พิมพโดยเฉพาะวิธีการรายงานขาวอัตวินิบาตกรรมที่จะชวยลดและปองกันการทําอัตวินิบาตกรรม
ได
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จากผลการวิจัยนี้ ผูรับสารสามารถรูเทาทันวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรมของ
หนังสือพิมพไดวา ขาวอัตวินิบาตกรรมถูกประกอบสรางขึ้นดวยความหมายที่หลากหลายและถูก
ใหน้ําหนักไปที่ประเด็นเรื่องความรัก ความสัมพันธเปนสําคัญ แตก็เปนเพียงลักษณะเฉพาะชุด
หนึ่งที่ถูกสื่อสารเทานั้น เพราะในสังคมแหงความจริงยังมีแงมุมอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องการทําอัต
วินิบาตกรรม ดังนั้น จึงไมควรที่จะมองวาการทําอัตวินิบาตกรรมเปนปญหาสวนบุคคลที่ไมสมควร
เขาไปยุงเกี่ยว หากแตทุกคนสามารถชวยกันปองกันปญหาการทําอัตวินิบาตกรรมได
ขอเสนอแนะตองานวิจัยตอไป
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใชกรอบแนวคิดเรื่องวาทกรรมในการศึกษาเปนสําคัญ ดัง
นั้น จึงยังมีสวนอื่นๆ ที่แนวคิดดังกลาวไมไดครอบคลุมไปถึง เชน เรื่องการเลียนแบบจากขาวอัต
วินิบาตกรรมของผูที่กําลังประสบปญหาในชีวิต นอกจากนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาเพียงใน
ระดับของความหมาย ความเขาใจตอประเด็นเรื่องการทําอัตวินิบาตกรรมที่ถูกนําเสนอในขาวของ
หนังสือพิมพซึ่งเปนเพียงการศึกษาในดานเอกสารเปนสําคัญ หากแตยังไมไดศึกษาลงไปในระดับที่
ลึกกวานี้ เชน มายาคติ อุดมการณของหนังสือพิมพตอประเด็นเรื่องการทําอัตวินิบาตกรรม ดังนั้น
ในการวิจัยครั้งตอไปนาจะศึกษาไดวาขาวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพไทยไดสะทอนมายาคติ
หรืออุดมการณอะไรบาง

ขอจํากัดของงานวิจัย
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาวาทกรรมในขาวอัตวินิบาตกรรม ดังนั้น จึงยังไม
ไดพิจารณาในสวนอื่นๆ ของหนังสือพิมพเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการทําอัตวินิบาตกรรม เชน บท
บรรณาธิการ บทความ ซึ่งอาจจะมีวาทกรรมที่หลากหลายมากกวาการศึกษาเฉพาะสวนของขาว
เพียงอยางเดียว
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ภาคผนวก

ตารางลงรหัสบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ของการจําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
หนังสือพิมพ___________________
เดือน_________
ป____________
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
รหัส
กํากับหัว
ขาว

ความรัก
ความ
สัมพันธ

การเงิน
การงาน

ความเจ็บ
ปวยทาง
กาย

สุขภาพ
ความเจ็บ ผลกระทบจากฤทธิ์ ความผิดทาง
ปวยทาง ของสารเสพติดที่สง กฎหมาย
จิต
ผลตอสุขภาพ

การเรียน

สื่อมวล
ชน

ลัทธิ
ความเชื่อ

มากกวา 1
สาเหตุ
(ระบุ)

ยังไมระบุ
สาเหตุ

รวม
จํานวน
ขาว
(ชิ้น)
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ตารางลงรหัสบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ของการจําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามเพศดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรม
หนังสือพิมพ
.
เดือน
.
ป
.
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม___________________________
รหัสกํากับหัว
ขาว

จํานวนขาว (ชิ้น)
ชาย

เพศของผูทําอัตวินิบาตกรรม
หญิง
ชาย + หญิง

เพศที่สาม

เพศของผูทําราย/ฆาผูอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรม
ชาย
หญิง
ชาย + หญิง
เพศที่สาม

รวม
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ตารางลงรหัสบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ของการจําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามสถานะดวยเพศและลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรม
หนังสือพิมพ
.
เดือน
.
ป
.
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม___________________________
จํานวนขาว (ชิ้น)
รหัสกํากับ
หัวขาว

เพศของผูทําอัตวินิบาตกรรม
ชาย
หญิง
เพศที่สาม
ไมระบุ
ไมระบุ
ไมระบุ ระบุ
ระบุอาชีพ
ระบุอาชีพ
อาชีพ
อาชีพ
อาชีพ อาชีพ

เพศของผูทําราย/ฆาผูอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรม
ชาย
หญิง
เพศที่สาม
ไมระบุ
ไมระบุ
ไมระบุ
ระบุอาชีพ
ระบุอาชีพ
ระบุอาชีพ
อาชีพ
อาชีพ
อาชีพ

รวม
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ตัวอยางการลงรหัสบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ของการจําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
หนังสือพิมพ
ไทยรัฐ
เดือน มกราคม
ป
2544

.
.
.
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม

รหัส
กํากับหัว
ขาว

ความรัก
ความ
สัมพันธ

การเงิน
การงาน

ความเจ็บ
ปวยทาง
กาย

สุขภาพ
ความเจ็บ ผลกระทบจากฤทธิ์ ความผิดทาง
ปวยทาง ของสารเสพติดที่สง กฎหมาย
จิต
ผลตอสุขภาพ

5. (ทA)
(ทB)(ทC)
6.

มากกวา 1
สาเหตุ
(ระบุ)

ยังไมระบุ
สาเหตุ

(ความรัก
ความสัมพันธ
และ ความเจ็บ
ปวยทางจิต)

/
/

3. (A)(B)
4. (ท)

ลัทธิ
ความเชื่อ

/

1.

2.

การเรียน

สื่อมวล
ชน

/
/
/
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ตัวอยางการลงรหัสบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ของการจําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
หนังสือพิมพ
ไทยรัฐ
เดือน มกราคม
ป
2544

.
(ตอ)
.
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม

รหัส
กํากับหัว
ขาว
7. (ท)
8.
9. (ท)
10.
รวม
จํานวน
ขาว
(ชิ้น)

ความรัก
ความ
สัมพันธ

การเงิน
การงาน

ความเจ็บ
ปวยทาง
กาย

สุขภาพ
ความเจ็บ ผลกระทบจากฤทธิ์ ความผิดทาง
ปวยทาง ของสารเสพติดที่สง กฎหมาย
จิต
ผลตอสุขภาพ

การเรียน

สื่อมวล
ชน

ลัทธิ
ความเชื่อ

มากกวา 1
สาเหตุ
(ระบุ)

ยังไมระบุ
สาเหตุ

/
/
/
/
7

1

1

1
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ตัวอยางการลงรหัสบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ของการจําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามเพศดวยลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรม
หนังสือพิมพ
ไทยรัฐ
เดือน มกราคม
ป
2544
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม
รหัสกํากับหัว
ขาว

.
.
.
ความรัก ความสัมพันธ

.
จํานวนขาว (ชิ้น)

ชาย

2.
4. (ท)
5. (ทA)(ทB) (ท
C)
7. (ท)
8.
9. (ท)
10.

/

รวม

2

เพศของผูทําอัตวินิบาตกรรม
หญิง
ชาย + หญิง

เพศที่สาม

เพศของผูทําราย/ฆาผูอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรม
ชาย
หญิง
ชาย + หญิง
เพศที่สาม

/
/
/
/
/
1

/
2

2
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ตัวอยางการลงรหัสบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ของการจําแนกจํานวนขาว (ชิ้น) ตามสถานะดวยเพศและลักษณะการทําอัตวินิบาตกรรม
หนังสือพิมพ
ไทยรัฐ
.
เดือน
มกราคม
.
ป
2544
.
สาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรม ความรัก ความสัมพันธ
รหัส
กํากับหัว
ขาว

.
จํานวนขาว (ชิ้น)

เพศของผูทําอัตวินิบาตกรรม
ชาย
หญิง
เพศที่สาม
ไมระบุ
ไมระบุ
ไมระบุ
ระบุอาชีพ
ระบุอาชีพ
ระบุอาชีพ
อาชีพ
อาชีพ
อาชีพ
นายดาบ

2.
4. (ท)
5. (ทA)(ท
B) (ทC)
7. (ท)
ทหารพราน
8.
9. (ท)
จยย.รับจาง
10.
อส.ทพ.
4
รวม

เพศของผูทําราย/ฆาผูอื่นแลวทําอัตวินิบาตกรรม
ชาย
หญิง
เพศที่สาม
ไมระบุ
ไมระบุ
ไมระบุ
ระบุอาชีพ
ระบุอาชีพ
ระบุอาชีพ
อาชีพ
อาชีพ
อาชีพ
วัยรุน/ชาย

สาวใหญ
วัย 35 ป
นศ.สาว
สตท.

-

นศ.สาว
2

1

-

-

1

1

-

-

-

-
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ความรูทางดานอาชญวิทยาเกี่ยวกับการสืบสวนคดีวากรณีใดเปนการฆาตกรรมหรือการ
ทําอัตวินิบาตกรรม
การสืบสวนคดีฆาตกรรม
เปนความเกี่ยวพันอยางใกลชิดระหวางงานของนัก
อาชญาวิทยาและการตรวจสอบทางการแพทย โดยทางทฤษฎีแลว นักอาชญาวิทยาถูกจํากัด
ขอบเขตอยูเพียงการติดตามแกะรอยฆาตกรเทานั้น ขณะที่แพทยจะตองเปนผูใหรายละเอียดเกี่ยว
กับผูตาย และทําการชันสูตรพลิกศพดวย แตทางปฏิบัติ ทางฝายเจาหนาที่ตํารวจจะไดประโยชน
อยางยิ่งจากแพทย ก็ตอเมื่อแพทยนั้นไดมีความสนใจเกี่ยวกับคดี และใหสาระรายละเอียดดัง
กลาว อยางที่จะไมใชเปนรายงานทางการแพทยอาชีพอยางเดียว ฝายตํารวจหรือผูเปนนักอาชญา
วิทยาที่ดี ก็จะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับนิติเวช (Forensic Medicine) ดวย นั่นก็คือ การผสม
ผสานระหวางงานวิทยาการตํารวจ (Police Science) และนิติเวชเขาดวยกัน ในการทํางานดาน
ปฏิบัติ เราพบวาเปนการยากที่จะแยกวา กรณีใดเปนฆาตกรรม หรือ อัตวินิบาตกรรม แตจาก
ความสามารถและความรวมมือกันระหวางแพทยและนักอาชญาวิทยาที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดี
จะสามารถคลี่คลายได ทั้งนี้ โดยที่ตางฝายจะตองมีความเขาใจถึงปญหาของซึ่งกันและกันดวย

1.
2.
3.
4.

ดัชนีทั่วไปของอัตวินิบาตกรรม
อัตวินิบาตกรรม เคยเกิดขึ้นในครอบครัวมากอน
มีการขูวาจะฆาตัวตาย (ซึ่งที่จริงอาจเปนฆาตกรรมก็ได)
จดหมายลาตาย บุคคลที่มีแรงกดดันจนรูสึกวาอยากฆาตัวตายอยางลึกซึ้ง ก็อาจเขียนจด
หมายลาตายทิ้งไว และจากลายมือ สามารถนําไปพิสูจนได
เหตุการณแวดลอมในการกระทํา อาจปรากฏวา อาวุธที่ฆาตกรใชทํารายถูกใสอยูในอุงมือของ
คนตาย ซึ่งทําใหดูเหมือนเปนการฆาตัวตายมากกวา

เหตุแหงการตาย (พิจารณาจากทฤษฎีพื้นฐานเฉพาะดาน)
1. โดยการยิง (Shooting)
การศึกษาถึงสภาพศพจากการถูกยิงดวยอาวุธปน จําเปนตองศึกษา 2 ดาน คือ
ทางเขาและทางออกของวิถีกระสุน ซึ่งอาจกลาวไวเปนกฏเกณฑไดเลยวา ในบาดแผลกระสุนปน
ขนาดทางเขาเล็กกวา หรือเทากับ ขนาดของลูกกระสุน แตจะไมใหญกวาขนาดกระสุนปน สวน
บาดแผลทางออก มีขนาดใหญกวา หรือเทากับขนาดกระสุน แตจะไมเล็กกวา ถาจะพูดงายๆ ก็คือ
ทางเขาเล็ก ทางออกใหญ ทั้งนี้มีขอยกเวนในเรื่องขนาดของบาดแผลทางเขาอยูประการหนึ่ง คือ
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ในการยิงในระยะกระชั้นชิดมาก ไมไกลกวา 5 เซนติเมตร หรือที่เรียกวา ยิงเผาขนหรือยิงจอ ผิว
หนังทางเขา จะฉีกขาดออกเปนหลายแฉก ซึ่งเปนกรณีจอยิงศีรษะ ที่เปนเชนนี้ เนื่องจากแรงดัน
ของแก็ส แตถาเปนบริเวณหนาอก อาจมองดูเหมือนยิงมาจากระยะไกล
ในการที่จะกลาวถึงวา การตายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการฆาตกรรมหรืออัตวินิบาต
กรรม อาจตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้ดวยคือ
- คนเราโดยปกติ ไมสามารถยิงตัวเองไดในระยะไกลเกินกวาประมาณ 20 นิ้ว
เนื่องจากไกลเกินเอื้อมของตน
- ในการยิงตัวตาย มักจอปากกระบอกปนตรงสวนที่เปนผิวหนังของตนเองโดย
ตรง หรืออยางนอยที่สุด ก็จอใกลตัวมากเทาที่จะทําได เนื่องจากจะใหไดผล (ตาย) แนนอน
- บาดแผลทางเขาของวิถีกระสุนในกรณีฆาตัวตายนั้น จะตองใหญกวาลูกกระสุน
เสมอในกรณีจอยิง
- เสนผมหรือเสนขนโดยรอบบริเวณรูของแผลปรากฏการถูกเผา เมื่อมีการยิงใกล
ตัวหรือยิงจอ
- ผิวหนังรอบบริเวณรูของแผลถูกเผาไหมและปรากฏเปนสีน้ําตาลแดง หรือสีเทา
แดงเมื่อมีการจอยิงเชนกัน
- ผิวหนังโดยรอบบริเวณรูของแผล จะถูกปกคลุมดวยดินปนที่ยังไมไดมีการเผา
ไหม และถาเปนการยิงจากระยะทางต่ํากวา 8 นิ้ว จะปรากฏพบผงสีดําๆ ที่เลอะอยูได (แตถามีการ
ใชดินปนที่มีสวนผสมจากดินควันนอย (smokeless powder) ก็จะมีสีดําที่เลอะอยูนั้นนอยไปดวย)
สิ่งที่กลาวมาขางตนทั้ง 6 ประการนี้ จะไมสามารถปรากฏขึ้นได ถายิงจากระยะ
ไกล แมวาอาจมีผงดินปนที่ยังไมถูกเผาไหมปรากฏอยูไดบางก็ตาม
สําหรับการทํางานของตํารวจ ไมควรรีบดวนสรุปวา เปนผลจากการกระทําอัต
วินิบาตกรรมของบุคคลนั้น จําเปนที่จะตองใหความสนใจ และตรวจหารองรอยลายนิ้วมือ รอยเทา
การตอสู ฯลฯ ซึ่งชี้ใหเห็นถึงการมุงคดีสูฆาตกรรมมากกวา ถามีหลายบาดแผลเกิดขึ้น ก็ไมนาเชื่อ
วาจะฆาตัวตายเอง แตอยางไรก็ดี มันมีความเปนไปไดไมนอยเลยวา คนเราอาจยิงตัวเองหลาย
ครั้งกอนที่จะตาย กรณีเชนนี้ ก็เปนอัตวินิบาตกรรมได
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2. โดยการใชระเบิด (Explosive)
การฆาตัวตาย อาจใชดินระเบิดที่ทําดวยไนโตรกลีเซอรีน (dynamite) หรือวัตถุ
ระเบิดอยางอื่น ซึ่งอาจพบไดในหมูผูทํางานเหมืองแร หรือคนงานสรางทาง ฯลฯ แตการใชน้ําใสไว
เต็มลํากลองปนลูกซอง แลวยิงกระสุนเปลาออกไป จะใหผลทํานองเดียวกับการถูกระเบิดอื่น นั่น
คือ ถาวางระเบิดใสหัวตัวเอง หัว หรือสวนหัวของตนจะหลุดขาดออกไป หรือถากรอกระเบิดใสปาก
สวนของลําคอทั้งหมด และทรวงอก จะถูกปะทะ และมีลักษณะถูกทําลายมาก
3. โดยการผูกคอตาย (Hanging)
การฆาตัวตายดวยวิธีการผูกคอตายดูจะเปนสิ่งที่งายที่สุดทีเดียว เพราะอาจใช
เชือกแบบใดก็ได หรือเศษผา เข็มขัด ผาพันแผล ผาเช็ดหนาตอกัน สายไฟ ฯลฯ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผูก
คอก็คือ ทําใหเสนโลหิตใหญที่จะไปเลี้ยงสมองถูกกด และตัดเสนทางการไหลเวียนสูสมอง ทําให
หมดสติได และผลยิ่งรายแรงตอไปอีก เมื่อเลือดที่อยูในสมองจะไหลกลับสูหัวใจไมสะดวก การรัด
คอนี้ ไมจําเปนตองรัดแนนก็อาจถึงแกความตายได เนื่องจากเลือดหยุดหมุนเวียน ขณะสิ้นสติอยู
นั่นเอง ดังนั้น ไมจําเปนวาบุคคลที่ผูกคอตายจะตองทําใหตัวพนจากพื้นเสมอไป อาจพบศพใน
สภาพนั่ง นอน หรือยืนก็ไดเหมือนกัน
คดีของการตายจากการผูกคอ ไมวาจะผูกเอง หรือโดยผูอื่นจะชวยผูกใหก็ตาม จะ
พบวามีรองรอยของเชือก หรือวัตถุที่ใชผูกอยูรอบลําคอ และจะตองมีรอยตรงจุดที่เปนปมเงื่อนดวย
ซึ่งเงื่อนปมนี้เอง เปนสิ่งสําคัญที่ใชเปนหลักในการพิจารณาประกอบไดวา นาจะเปนการฆาตัวตาย
หรือเปนการที่บุคคลอื่นทําใหถึงแกความตาย คือ ถาปรากฏเงื่อนปมดานหลังของลําคอ (ดานหลัง
ของสวนที่เปนใบหนา) ก็นาจะเปนการฆาตกรรม เพราะผูจะฆาตัวตายเอง นาจะมีความสะดวก
กวาที่จะผูกปมไวดานหนาของตน และมักพบวาจะอยูตรงบริเวณตนคอเปนสวนใหญ ซึ่งจะทําให
ศพมีสภาพใบหนาขาวซีด แตถาทําปมดานขาง ดานใดก็ตาม ใบหนาจะเปนสีแดง เนื่องจากเสน
เลือดใหญทั้งดําและแดงถูกกดอยูดานนั้นขางเดียว แตทั้งนี้ ก็ยังมีคดีที่นาสงสัยวาจะเปนการ
ฆาตกรรมอยูไมนอยเหมือนกันที่ใบหนาศพขาวซีดและขณะเดียวกันก็มีปมอยูทางดานขาง
(สันติ์ สุขวัจน,2545)
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นางสาว สุนียรัตน ลิมปนวิวิธ เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2520 กรุงเทพมหานคร
สําเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2542 ผูเขียนไดเขาศึกษาตอคณะนิเทศศาสตร สาขาวิชา
วารสารสนเทศ ในปการศึกษา 2544 และสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2547

