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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องน้ี มีวัตถุประสงค์  ๓ ประการ คือ  ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มการกระท า

อัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ๒) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน และ ๓) เพื่อ

น าเสนอแนวทางการป้องกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมแก่เยาวชน  การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ประกอบด้วยการวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงปฏิบัติ โดยการน าหลักไตรสิกขามาใช้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการ

กระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน มีเน้ือหาจากเอกสารต าราหรืองานวิจัยที่เก่ียวข้องประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการ

จัดกิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๐๐ คน โรงเรียนศรี

ส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

ผลการศึกษาพบว่า 

๑) พฤติกรรมการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนพบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ๑ ใน ๓ ของเด็กที่ฆ่าตัว

ตายส าเร็จเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน ความคิดและการพยายามฆ่าตัวตายพบน้อยในเยาวชนก่อนวัยรุ่น และพบ

มากขึ้นอย่างชัดเจนในวัยรุ่น อัตราของการพยายามฆ่าตัวตายในวัยรุ่นหญิงสูงกว่าวัยรุ่นชายประมาณ ๓-๗ เท่า วิธีที่

เด็กและวัยรุ่นส่วนใหญ่นิยมใช้ในการพยายามฆ่าตัวตาย คือ การกินยาแก้ปวดหรือยาที่ออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ร้อย

ละ ๓๐-๕๐ ของเด็กหรือวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตาย มีความตั้งใจจริงที่จะตายหรืออย่างน้อยก็ไม่ใส่ใจว่าจะอยู่หรือ

ตาย เหตุกระตุ้นให้วัยรุ่นพยายามฆ่าตัวตายที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ปัญหาที่โรงเรียน การถูก

อบรมสั่งสอนหรือลงโทษ การขาดเพื่อนหรือการถูกปฏิเสธไม่ยอมรับ หรือถูกท าให้เสียหน้า ปัญหาการติดยาเสพติด

หรือเหล้า การถูกกระท าทารุณ ทั้งการถูกท าร้ายร่างกายและถูกล่วงเกินทางเพศ การสูญเสียบุคคลที่รัก ปัญหา

สุขภาพ เช่น เป็นโรคร้ายแรง การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น 

๒) แนวทางการป้องกันการท าอัตวินิบาตกรรมแก่เยาวชนเป็นการประยุกต์หลักไตรสิกขามาบูรณาการ คือ 

ศีล สมาธิ และปัญญา ได้ทฤษฎี ๓ ก. คือ กลัว – กล้า – แกร่งขั้นตอนที่ ๑ ท าให้กลัวด้วยศีล เป็นการท าให้เกิด

ความตระหนัก หวาดกลัวในโทษที่เกิดจากการฆ่าตัวตายทั้งมิติด้านพระพุทธศาสนาและมิติทางด้านจริยศาสตร์ 

สามารถกระท าได้โดยการสร้างความเข้าใจในหลักธรรมหิริ-โอตตัปปะ และการสร้างความเข้าใจในหลักกรรมวิบาก 

ทั้งกรรมในชาติปัจจุบันและกรรมในชาติอนาคต ขั้นตอนที่ ๒ ท าให้กล้าด้วยสมาธิท าได้โดยการพัฒนาจิตด้วย

วิปัสสนา และการพัฒนาทัศนคติ ขั้นตอนที่ ๓ ท าให้แกร่งด้วยปัญญา เป็นการพัฒนาไปสู่ภาวะที่ปราศจากปัญหา
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และความทุกข์ ด้วยการ แก้ความทุกข์และปัญหาอย่างถูกต้องน้ัน จะต้องน า กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง

เหมาะสม สามารถท าได้โดยวิธีการที่เรียกว่า ปรโตโฆสะ คือการรับฟังค าแนะน าปรึกษา หาข้อมูล ข่าวสาร และ

โยนิโสมนสิการ คือ การน าข้อมูลที่ได้จากผู้อ่ืน (ปรโตโฆสะ) มาไตร่ตรอง ใคร่ครวญด้วยสติปัญญา ความรอบคอบ 

ความสมเหตุสมผล จนกลายเป็นปัญญาที่ถูกต้อง  
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Abstract 

The purposes of this research were to: (1)study the behavior and tendency of 

teenagers’ suicide (2) enhance immunity in the suicide action of teenagers and (3) 

present the ways for preventing suicide of teenagers. This research is a qualitative 

research. It consisted of research papers and practical research by applying the 

threefold principles to enhance immunity in the suicide of teenagers. There were 

content from documents, texts or related research including with information obtained 

from organizing activities to help prevent the suicide of teenagers with a sample of 200 

students of Srisumrongchanupatham School, Srisamrong district, Sukhothai Province. 

The study found that  

 Suicide meant the actions that are killing or destroying oneself. There were 

three kinds namely the suicide action for others, the suicide action for oneself and the 

suicide action caused by the normality. The causes and factors of suicide action come 

from the social foundation and family.   There were a theory of suicide concepts such 

as Sociological theory, Psychological theory, Intellectual theory, Escape theory, 

Theoretical theory and Interpersonal psychology theory. Each of them showed the 

cause, methods and effects of suicide that are similar and consistent.In Buddhist ethics, 

it was found that Buddhism taught   people to know and understand the nature of 

their own lives and others. Suicide was not a good thing to do even if killing himself to 

death or allowed others killing to death because life is worthy. Born to be a human 

being is not easy.Although suicide will not be subject to make of killingbut it is 

considered an important principle of Buddhism. 
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 The suicide behavior of teenagers found that it had a tendency to rise 1/3 of 

children who commit suicide successfullyused to try to commit suicide before.  The 

thoughts and attempts to commit suicide were rare in pre-adolescent and found more 

clearly in teenagers. The rate of suicide attempts in female was higher than male 

teenagers 3-7 times. The most popular method for children and adolescents to 

attempt suicide was taking painkillers or psychotropic drugs. 30-50% of children who 

attempted suicide had a real intention to die or not paying attention to whether to 

live or die. The most motive forteenagers to attempt suicide wereconflict with others, 

school problems, being taught or punished, lack of friends or refusal to accept, drug 

addiction problems, abusing both physical assault and sexual abuse, losing loved ones, 

health Problems such as being a serious disease and unwanted pregnancy etc. 

 The way for preventing teenagers’ suicide were the applying of the threefold 

principles to integration namely morality, concentration and wisdom. It got 3 theory: 

afraid, brave and strong. The first step: scared by the morality was causing awareness 

fear of punishment caused by suicide both the Buddhist dimension and the ethical 

dimension. It can be done by creating an understanding of the principles of Hira-Otapa 

and the creation of understanding in the principle of retributionboth karma in the 

present nation and karma in the future. The second step: making a brave with 

meditation, it can be achieved by mental development with insight meditationand 

attitude development. The third step: strengthened by wisdom.It was a development 

that free from problems and suffering by understanding the suffering and the problem 

correctly. Entering the process of solving problems that occur appropriately. It can be 

done by the method called ParatoKosa. It meant listening to advice, finding 

informationand critical reflectionwas bringing information from othersto contemplating 

with wisdom, prudence, reasonableness until becoming a correct intelligence. 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 
   การใช้หมายเลขอ้างอิงพระไตรปิฎกภาษาบาลี จะแจ้งเล่ม / ข้อที่ / หน้า หลังค าย่อชื่อ

คัมภีร์ ตัวอย่างเช่น วิ.ม. (บาลี) ๔/๓๓/๒๘. หมายถึง วินยปิฏก มหาวคฺคปาลิ เล่ม ๔ ข้อ ๓๓ หน้า 
๒๘ ฉบับสฺยามรฎฺเฐปิฏก  ๒๕๒๕. 

   การใช้หมายเลขอ้างอิงพระไตรปิฎกภาษาไทย จะแจ้งเล่ม / ข้อที่ / หน้า หลังค าย่อชื่อ
คัมภีร์ ตัวอย่างเช่น ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๗/๑๙๔. หมายถึง ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๑๑ ข้อ ๒๓๗ 
หน้า ๑๙๔ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. ในการอ้างอิงอรรถกา จะแจ้งเล่ม / ข้อที่ / 
หน้า เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๕/๒๓๙. หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี สีลขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย  
 

พระวินัยปิฎก 
วิ.มหา.   (ไทย)  =  วินัยปิฎก มหาวรรค     (ภาษาไทย) 

 
พระสุตตันตปิฎก 

ม.ม.   (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
ม.อุ.   (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์   (ภาษาไทย) 
ส .ส.   (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค   (ภาษาไทย) 
ส .ข.   (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค   (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก.  (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต   (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.   (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท   (ภาษาไทย) 
 

   การใช้อักษรย่อคัมภีร์อรรถกถา จะแจ้งคัมภีร์/ล าดับเล่ม/ข้อ/หน้า เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/
๒๗๖/๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ 
หน้า ๒๔๐ การอ้างอิงอรรถกถาภาษาไทย จะแจ้งตัวเลขประจ าเล่มอรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย เช่น ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๒/๒/๘๙ หมายถึง พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ธัมม
บท เล่มที่ ๑ ภาคท่ี ๒ ตอนที่ ๒ หน้า ๘๙ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๒๕ 
 

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 
วิ.มหา.อ. (ไทย) = วินัยปิฎก สมันตปาสาทิกา มหาวิภังคอ์รรถกถา  (ภาษาไทย) 
 
 



 
 

บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถานการณ์ในปัจจุบัน สังคมก าลังเผชิญหน้ากับวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิง
โครงสร้างของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันและภาวะสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้คนในสังคม สิ่ง
เหล่านี้เป็นเหตุให้ผู้คนตกอยู่ในภาวะวิกฤติต่างๆ จนกลายเป็นสภาพปัญหาเรื้อรังที่บั่นทอน
ความสุขสงบของสังคม นอกจากนี้อุดมการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ตามแบบระบบทุนนิยม ซึ่งใช้เงินเป็นตัวตั้ง ก่อให้เกิดความเลื่อมล้ าทางฐานะ ระหว่างคนรวยกับ
คนจนมากยิ่งขึ้น ระบบทุนนิยมได้ครองง าให้คนในสังคมเสพติดความสุขจากกระแสวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยมอย่างขาดสติ เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือที่มีราคาแพง การใช้สินค้าแบรนด์เนม รถยนต์ 
เป็นต้น จนกลายเป็นการแข่งขันทางสถานภาพของคนในสังคม ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาอีก
มากมายที่ตามมา อาทิ การมุ่งแสวงหาก าไร หรือการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหามลภาวะเป็นพิษ เป็น
ต้น๑ 

 

   จากสภาพปัญหาเหล่านี้ อาจกล่าวได้ว่าการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทยที่
มุ่งเน้นการพัฒนาวัตถุเป็นหลัก เป็นเหตุให้คนในสังคมมีแนวโน้มเกิดปัญหาสุขภาพจิตและมี
ความเครียดเพ่ิมสูงขึ้น และทวีความรุนแรงมากขึ้น จนอาจน าไปสู่ปัญหาความรุนแรงอ่ืนๆ ตามมา
อีกมากมาย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ยังมีผลให้ระบบสังคมไทยที่เคยเป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันกลายเป็นสังคมแห่งการแก่งแย่งแข่งขัน คนในสังคมจ านวนหนึ่งต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวใน
สังคม ขาดคุณภาพชีวิตที่ดี และไม่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว รวมถึงภาวะกดดัน
ทางสังคมต่างๆ ได้ ทางเลือกหนึ่งที่คนในสังคมเหล่านี้น ามาใช้เพ่ือเป็นช่องทางแห่งการหลุดพ้นจาก
สภาวการณ์ทั้งปวงที่รุมเร้า คือ การฆ่าตัวตาย๒ กลุ่มงานระบาดวิทยาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

                                                           
๑พันธ์วิภา เหมือนเพชร, “แบบอย่างการฆ่าตัวตายจากหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน”, วิทยานิพนธ์ศิลป 

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๔), หน้า ๑. 
๒ธีระ สินเดชารักษ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล, “การฆ่าตัวตายของประชากรไทย: การวิเคราะห์ข้อมูล

จากการจดมะเบียนตาย พ.ศ.๒๕๔๗”, การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ , ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๔๘ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, (กรุงเทพมหานคร: สมาคม, ๒๕๔๘). เอกสารอัดส าเนา. 



๒ 
 
กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า การฆ่าตัวตายจากปัญหาทางเศรษฐกิจมีถึงร้อยละ ๒๓ 
นอกจากนั้นเกดิจากสาเหตุทางด้านร่างกาย เช่น การมีโรคประจ าตัวที่รักษาไม่ขาด สาเหตุทางด้าน
อารมณ์ เช่น ความรู้สึกเศร้า ความกลัวความเจ็บปวดทรมานขณะตาย และสาเหตุทางด้านสังคม 
เช่น การถูกปฏิเสธจากครอบครัว เป็นต้น๓ 

 

    องค์การอนามัยโลกรายงานว่าประชากรทั่วโลกมีอัตราการฆ่าตัวตายเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
ในช่วง ๔๕ ปีที่ผ่านมาอัตราการฆ่าตัวตายเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖๐ และพยากรณ์ว่าภายในปี ๒๕๖๓ 
บุคคลที่จะฆ่าตัวตายจะมีจ านวนปีละ ๑.๖ ล้านราย๔ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ท าให้ปัญหา
การฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการตายอยู่ในสิบอันดับแรก๕ โดยทุกๆ ปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย
ประมาณ ๑ ล้านราย หมายความว่า ในประชากรหนึ่งแสนคนจะผู้มีเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ๑๖ 
ราย หรือในทุก ๔๐ วินาทีจะมีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ ๑ คน๖ ข้อมูลจากศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตาย
แห่งชาติ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้แสดงอัตราการฆ่าตัวตายของประชากร ระหว่าง
ปี ๒๕๔๐ ถึง ปี ๒๕๕๗ จะเห็นว่า จากปี ๒๕๔๒ จนถึงปี ๒๕๔๙ อัตราการฆ่าตัวตายของประชา
การลดลง จาก ๘.๕๙ (รายต่อแสนประชากร) เหลือ ๕.๗๗ (รายต่อแสนประชากร) และเกือบคง
ที่มาจนถึงปี ๒๕๕๓ จากนั้นมีแนวโน้มมากเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี ๒๕๕๗ คิดเป็น ๖.๐๗ 
(รายต่อแสนประชากร) นอกจากนั้นข้อมูลจากแหล่งเดียวกันนี้ยังได้รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย
ระหว่างชาย-หญิง ว่าผู้ชายมีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงมาโดยตลอด ดังสถิติในปี ๒๕๕๗ 
พบว่ามีอัตราการฆ่าตัวตายของผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง ๗.๓๖ (รายต่อแสนประชากร)๗ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของชวนีย์ พงศาพิชญ์ ที่ระบุว่า เพศหญิงมีอัตราการพยายามฆ่าตัวตาย
มากกว่าเพศชายถึง ๓ เท่า แต่เพศชายฆ่าตัวตายส าเร็จมากกว่าเพศหญิงถึง ๓ เท่าเช่นกัน ทั้งนี้

                                                           
๓ชวนีย์ พงศาพิชญ์, “การฆ่าตัวตาย: ปัญหาในยุคสังคมวิกฤต”, วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, ปีท่ี ๑๑ 

ฉบับท่ี ๒๙ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๔๒): ๒๔-๒๙. 
๔อนุพงศ์ ค ามา, “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายส าเร็จ: กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย”, วารสาร

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ปีท่ี ๕๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มีนาคม, ๒๕๕๖): ๓-๑๖. 
๕Hawton K, van HeeringenK.,Suicide,(Lancet 2009, 373):1372–81. 
๖อนุพงศ์ ค ามา, “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายส าเร็จ: กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย”, วารสาร

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 
๗โครงการช่วยเหลือผู้ทีเ่สี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข, รายงานการฆ่า

ตัวตายของประเทศไทย (รายต่อแสนประชากร) ฉบับปรับปรุงใหม่ ๒๕๔๐-๒๕๕๗, [ออนไลน]์, 
แหล่งที่มา:https://www.suicidethai.com/report/[๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙]. 



๓ 
 
เนื่องจากเพศชายเลือกวิธีการที่รุนแรงมากกว่าเพศหญิง บุคคลรอบข้างจึงไม่สามารถเข้าช่วยเหลือ
ได้ทัน๘ 
 
 
ตารางท่ี ๑.๑ รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย (รายต่อแสนประชากร) ปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๗  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ๑.๒ รายงานอัตราการฆ่าตัวตายแยกตามเพศ (รายต่อแสนประชากร)ปี พ.ศ.๒๕๔๐-
๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จากตารางที่ ๑.๑ และตารางที่ ๑.๒ จะเห็นได้ว่า การฆ่าตัวตายมีมาอย่างต่อเนื่องและ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังจะเห็นปรากฏในสื่อต่างๆ เช่น กรณีการฆ่าตัวตายของนักดนตรีกีตาร์

                                                           
๘ชวนีย์ พงศาพิชญ์, “การฆ่าตัวตาย: ปัญหาในยุคสังคมวิกฤต”, วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา.  



๔ 
 
วงสควีซ แอนิมอล โดยการกระโดดตึกจากชั้นที่ ๙ ลงมายังระเบียงชั้นที่ ๔ ของวอเตอร์ฟอร์ด 
คอนโดมิ เนี ยม ซอยทองหล่อ  ๕ ถนนสุขุ มวิท  ๕๕ แขวงคลองตัน เหนือ  เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร๙ แม้กระทั่งในวงการพระสงฆ์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่น าหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาปฏิบัติและเผยแผ่ค าสอนเหล่านั้นก็ยังมีการท าอัตวินิบาตกรรม เช่น กรณีของ
พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) ที่กระท าอัตวินิบาตกรรมด้วยการผูกคอตนเองด้วยผ้ารัดอก 
ภายในกุฏิที่พักส่วนตัว วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร๑๐ การสูญเสียบุคคลที่
มีความรู้ความสามารถด้วยการท าอัตวินิบาตกรรมเช่นนี้ นับว่าเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญประการ
หนึ่ง เพราะเป็นการสูญเสียประชากรที่มีคุณภาพหรือประชากรวัยท างานไปโดยเปล่าประโยชน์ 
องค์การอนามัยโลกถือว่าอัตวินิบาตกรรมเป็นปรอทบ่งชี้ถึงสภาวะสุขภาพจิตของคนในสังคมได้
ด้วย๑๑ 

 

การท าอัตวินิบาตกรรมในปัจจุบันขยายวงกว้างลงไปในกลุ่มของเยาวชนอย่างน่าเป็นห่วง 
ด็อกเตอร์ดาวิด แฟสส์เซอร์ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์กล่าวว่าการฆ่า
ตัวตายของเด็กวัยนี้แม้จะเกิดขึ้นน้อยครั้งมากแต่ขณะเดียวกันการฆ่าตัวตายก็เป็นสาเหตุการตาย
อันดับ ๕ ของเยาวชนสหรัฐอเมริกาอายุระหว่าง ๕-๑๔ ปีตัวเลขล่าสุดระบุว่าการฆ่าตัวตายในหมู่
วัยรุ่นอายุต่ ากว่า ๑๙ ปีเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๑๔๑๒ส าหรับประเทศไทย มีสถิติเยาวชนที่กระท า
อัตวินิบาตกรรมในปี ๒๕๕๗ ส าเร็จ จ านวน ๑๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๑๓ แม้จะเป็นจ านวนที่ไม่
มากนัก แต่ก็เป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญอย่างยิ่งหากไม่ได้รับการป้องกันแก้ไขอาจ
กลายเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนคนอ่ืนๆ ต่อไป  

 

                                                           
๙ผู้จัดการออนไลน,์ “สิงห”์ ลูกชาย “วีระกานต์ มุสิกพงศ์” ตกคอนโดหรูกลางทองหล่อเสียชีวิต, 

[ออนไลน]์, แหล่งท่ีมา: http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000086015 
[๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙]. 

๑๐ไตรเทพ ไกรงู (นามปากกา), อัตวินิบาตกรรมสะท้านกรุงรัตนโกสนิทร์, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา:http://www.komchadluek.net/detail/20160126/221209.html[๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙]. 

๑๑เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขามและคณะ, “อัตวินิบาตกรรมของคนไทย”, เอกสารประกอบการประชมุ
วิทยาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ สมาคมประชากรศาสตร์, (๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐), เอกสารอัด
ส าเนา. 

๑๒สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน, เด็กฆ่าตัวตาย : ปัญหาใหญ่ที่พ่อแม่ต้องรู้เท่าทัน, [ออนไลน]์, แหล่งท่ีมา: 
http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9500000128857[๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 

๑๓กรมสุขภาพจิต, [ออนไลน]์, แหล่งท่ีมา:http://www.dmh.go.th/report/suicide/age.asp[๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๙]. 



๕ 
 

   ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่มีหลักธรรมค า
สอนส าคัญประการหนึ่งคือการงดเว้นจากการท าร้ายสัตว์ การฆ่าสัตว์ การสังหารมนุษย์และสัตว์ถือ
ว่าเป็นการกระท าท่ีผิดหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ประเด็นการกระท าอัตวินิบาตกรรมเป็น
ประเด็นที่ควรท าการศึกษาให้ละเอียดในหลายกรณี เช่น พระพุทธศาสนามีค าสอนที่เป็นสามัญ
ลักษณะคือ เรามีกรรมเป็นของตนเอง๑๔ นั่นคือ มนุษย์ทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเอง หมายถึงมี
สิทธิในตนเองอย่างสมบูรณ์แบบ ใครท าดีย่อมได้ดี ใครท าชั่วย่อมได้ชั่ว เป็นเจ้าของการกระท า
นั้นเองทั้งหมด และต้องรับผลของการกระท านั้นเองด้วยตนเอง ไม่สมารถรับแทนใครได้และไม่มี
ใครสามารถรับแทนได้ด้วยเช่นกัน เมื่อมนุษย์มีกรรมสิทธิ์ในตนเองอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้น สิทธิ
ในการฆ่าตัวตายจะเป็นสิทธิที่ขัดหรือแย้งจากค าสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม่ อย่างไร 
นอกจากนั้น เมื่อศึกษาบทบัญญัติในการเว้นจากการฆ่าสัตว์นั้น ท าให้เกิดประเด็นสงสัยว่า สัตว์ใน
ข้อห้ามนั้นมีความหมายรวมไปถึงตนเองด้วยหรือไม่ การได้ค าตอบเหล่านี้จะเป็นแนวทางเชื่อมโยง
ไปสู่การตัดสินทางด้านจริยศาสตร์ในการท าอัตวินิบาตกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 

   นอกจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น เมื่อศึกษาเฉพาะการท าอัตวินิบาตกรรมของพระภิกษุ
ในคัมภีร์พระวินัยพบว่า พระพุทธเจ้าทรงเอาผิดภิกษุที่พยายามฆ่ากระท าอัตวินิบาตกรรมแต่ไม่
ส าเร็จเพียงการปรับอาบัติทุกกฎเท่านั้น๑๕ ซึ่งเป็นอาบัติที่เบาที่สุดในบรรดาอาบัติทั้ง ๗ ประการ 
กับทั้งยังไม่ใช่การเอาผิดในฐานะที่พยายามกระท าอัตวินิบาตกรรมแต่เป็นการปรับความผิดเพราะ
วิธีการกระท าอัตวินิบาตกรรมนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนอ่ืน และเป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อ
พระพุทธเจ้าทรงพบว่า มีภิกษุท าอัตวินิบาตกรรมจะทรงต าหนิว่าการกระท านี้ไม่สมควรแก่สมณ
เพศเท่านั้น๑๖ จึงเป็นประเด็นสงสัยว่า การท าอัตวินิบาตกรรมในพระพุทธศาสนานั้นมีแนวคิด
ทางด้านจริยศาสตร์เป็นอย่างไร โทษของการท าอัตวินิบาตกรรมเป็นอย่างไร ประกอบกับโลกยุค
ปัจจุบันยอมรับว่า การกระท าอัตวินิบาตกรรมหรือการฆ่าตัวตายเป็นการกระท าที่ผิดหลักจริย
ศาสตร์สากล มีความสอดคล้องกับพุทธจริยศาสตร์มากน้อยเพียงใด  

 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรมในพระพุทธศาสนา 
โดยมุ่งที่ประเด็นพฤติกรรมและแนวโน้มในการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน และศึกษาเพ่ิมเติม
ว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถป้องกัน แก้ไข ยับยั้งการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน
ได้อย่างไร สามารถบูรณาการศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาให้เข้ากับทฤษฏีการยับยั้งป้องกันการท า

                                                           
๑๔องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๗/๑๐๐. 
๑๕วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๑๓/๒๐๑. 
๑๖วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๗๙/๑๔๙. 



๖ 
 
อัตวินิบาตกรรมในเชิงพุทธบูรณาการได้อย่างไร เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการ
ท าอัตวินิบาตกรรมต่อไป 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

   ๑.๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

   ๑.๒.๓ เพ่ือน าเสนอแนวทางการป้องกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมแก่เยาวชน 

 
 

๑.๓ ปัญหาการวิจัย 
   ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

   ๑.๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

   ๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอแนวทางการป้องกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมแก่เยาวชน 

 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
     ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 

    จากการศึกษาวิจัยนี้จะมุ่งศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มของการกระท าอัตวินิบาตกรรม
ของเยาวชนและบูรณาการหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาในประเด็นด้านพุทธจริยศาสตร์
เกี่ยวกับการกระท าอัตวินิบาตกรรม เพ่ือน าเสนอแนวทางการป้องกันการกระท าอัตวินิบาตกรรม
ของเยาวชน ส าหรับการพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้อย่างมี
ความสุข 

    
   ๑.๔.๒ ขอบเขตพ้ืนที่/องค์กร  
   การศึกษานี้เก็บข้อมูลตัวอย่างจากนักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของ 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร. (MOU) ร่วมกับโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ต าบลคลองตาล อ าเภอ
ศรสี าโรง จังหวัดสุโขทัย 

๑.๔.๓ ขอบเขตประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
   นักเรียนโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ชั้น ม.๑ – ม.๖ จ านวน ๒๐๐ คน โดยมีกิจกรรม

ดังนี้ 
  ๑. ผู้ให้ข้อมูลในเก็บข้อมูลเชิงลึก (In-depth Interviews) ได้แก่ นักเรียน ใน จ านวน 

๒๐ คน ที่ร่วมกิจกรรม เรียงความเกี่ยวกับการศึกษาวิธีการป้องกันการกระท าอัตวินิบาต  



๗ 
 

  ๒. ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ได้แก่  
             ๑) นักเรียนชั้น ม. ๑ ที่เข้าร่วมอบมร  จ านวน  ๒  คน  

     ๒)  นักเรียนชั้น ม. ๒ ที่เข้าร่วมอบมร  จ านวน  ๒  คน 
     ๓)  นักเรียนชั้น ม. ๓ ที่เข้าร่วมอบมร  จ านวน  ๒  คน 
     ๔)  นักเรียนชั้น ม. ๔ ที่เข้าร่วมอบมร  จ านวน  ๒  คน 
     ๕)  นักเรียนชั้น ม. ๕ ที่เข้าร่วมอบมร  จ านวน  ๒  คน 
     ๖)  นักเรียนชั้น ม. ๖ ที่เข้าร่วมอบมร  จ านวน  ๒  คน 
 
๑.๕ สมมุติฐานการวิจัย 

      ๑.๕.๑  เยาวชนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชน มีแนวความคิดอย่างไรหลังจากได้ฟังการอบรม 
             ๑.๕.๒ ปฏิสัมพันธ์ของเยาวชนหลังที่ได้รับฟังอบรม มีความรู้สึกต่อผลกระทบของการ
กระท าอัตวินิบาต อย่างไร 
 

๑.๖ นิยามศัพท์ในการวิจัย 
    อัตวินิบาตกรรม หมายถึง การฆ่าตัวตายโดยวิธีการต่างๆ หรือการท าลาย การฆ่า 
(Murder) กรรม หมายถึง การกระท าเมื่อรวมรูปศัพท์แล้ว อัตวินิบาตกรรม จึงหมายถึง การ
กระท าที่เป็นการฆ่า หรือท าลายตนเอง มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า ฆ่าตัวตาย ซึ่งในวิจัยนี้
ผู้วิจัยใช้ค าว่า “อัตวินิบาตกรรม” เป็นค าศัพท์หลัก หากพบว่ามีการใช้ค าว่า ฆ่าตัวตาย ให้ผู้อ่านได้
เข้าใจว่าเป็นความหมายเดียวกันเพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
     เยาวชน หมายถึง นักเรียนที่ก าลังเรียนในโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  
    พฤติกรรม หมายถึง การกระท าที่แสดงออกทางกายและวาจา สามารถสังเกตได้ด้วย
ประสาทสัมผัส หรือการแสดงและกิริยาท่าทางซึ่งสิ่งมีชีวิต ระบบหรืออัตลักษณ์ประดิษฐ์ ที่เกิด
ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมระบบอ่ืนหรือสิ่งมีชีวิตโดยรวมเช่นเดียวกับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ พฤติกรรมเป็นการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งเร้าหรือการรับเข้าทั้งหลาย ไม่
ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก มีสติหรือไม่มีสติระลึก ชัดเจน 
 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับ 
   ๑.๗.๑ เยาวชน อาจารย์ นักวิชาการ ได้ทราบองค์ความรู้แนวคิดด้านพฤติกรรมและ

แนวโน้มการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน แบบองค์รวม แนวคิดวิธีการปฏิบัติและบทเรียน
จากกรณีศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการป้องกันการกระท าอัตวินิบาต ท าเข้าใจองค์ความรู้ด้านวิธี



๘ 
 
ป้องกันการกระท าอัตวินิบาต จนสามารถน ามาใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน ในชุมชน 
และสังคม 

   ๑.๘.๒ หน่วยงานที่สนใจ เช่น โรงเรียน, วิทยาลัย, หน่วยงานการแพทย์สาธารณสุข วัด, 
องค์กรเอกชน,องค์การบริหารส่วนต าบลและจังหวัด สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อยอด
เพ่ือป้องกันไม่ให้การกระท าอัตวินิบาตเกิดข้ึนในองค์กรและหน่วยงานของตน 

   ๑.๗.๓ ประชาชน สามารถน าชุดความรู้การป้องกันการกระท าอัตวินิบาตแบบองค์รวม
ที่ได้ไปเผยแพร่ในรูปแบบ การให้ความรู้สู่สาธารณะ ผ่านสือต่างๆ  เป็นต้น  



 
 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิดพฤติกรรมและแนวโน้มการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

 จากสภาพสั งคมในปัจจุบันอาจกล่ าวได้ว่ า เป็นปัจจัยที่ท า ให้ เกิดการกระท า
อัตวินิบาตกรรม โดยส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครสามารถทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัด ว่าอะไรที่ท าให้ใครคน
หนึ่งมีการกระท าอัตวินิบาตกรรม อาจจะมาเป็นปัญหาใดปัญหาหนึ่งในชีวิต หรือหลายๆ ปัญหาที่
เข้ามารุมเร้าชีวิตจนทนไม่ไหว แล้วตัดสินใจที่จะกระท าอัตวินิบาตกรรมลงไป เพ่ือหนีปัญหา
เหล่านั้นไป แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการกระท าหลายๆ ในสังคมนี้จะเป็นเหตุให้เกิดการ
กระท าอัตวินิบาตกรรมนั้น อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของแต่ละบุคคลด้วย เพราะคนที่เจอ
ปัญหาชีวิตแบบเดียวกัน แต่มีการแก้ไข หนีปัญหา หรือเผชิญปัญหาได้ไม่เหมือนกัน ดังในกรณี
ข่าวการกระท าอัตวินิบาตกรรม ได้แก่ หญิงสาวกระท าอัตวินิบาตกรรมเพราะถูกข่มขืน ชาวนา
กระท าอัตวินิบาตกรรมเพราะปัญหาหนี้สินขาดทุน นักการเมืองกระโดดตึกตาย พระสงฆ์แขวน
คอตาย เป็นต้น ซึ่ งตัวอย่างการกระท าอัตวินิบาตกรรมเหล่านี้จะเห็นได้ว่าการกระท า
อัตวินิบาตกรรมสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่
น่าศึกว่าพฤติกรรมและแนวโน้มอะไรที่ท าให้เกิดการกระท าอัตวินิบาตกรรมเหล่านี้ 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรม 
 อัตวินิบาตกรรมเป็นค าศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี มาจากค าต่างๆ ประกอบกัน 
คือ อัตต (Sui) หมายถึง ตนเอง (Self) วินิบาต (Cide) หมายถึง การท าลาย การฆ่า (Murder) 
กรรม หมายถึง การกระท าเมื่อรวมรูปศัพท์แล้ว อัตวินิบาตกรรม จึงหมายถึง การกระท าที่เป็น
การฆ่า หรือท าลายตนเอง มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า ฆ่าตัวตาย ซึ่งในวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ค าว่า 
“อัตวินิบาตกรรม” เป็นค าศัพท์หลัก หากพบว่ามีการใช้ค าว่า ฆ่าตัวตาย ให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่าเป็น
ความหมายเดียวกันเพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
 
    ๒.๑.๑ ความหมายของอัตวินิบาตกรรม 
 อัตวินิบาตกรรม หมายถึง การกระท าท่ีเป็นการฆ่า หรือท าลายตนเอง ในภาษาอังกฤษใช้
ค าว่า Suicide มาจากภาละติน คือค าว่า Suicidumซึ่งมาจาก Sui ตรงกับค าภาษาอังกฤษคือ 
one'’ self หมายถึงตนเอง รวมกับค าว่า caedereในภาษาอังกฤษคือค าว่า to kill ซึ่งหมายถึง



๙ 
 
การฆ่า๑ จากความหมายและรากศัพท์ของค าดังกล่าว ท าให้เข้าใจว่าอัตวินิบาตกรรมนั้นเป็นเพียง
การกระท าการฆ่าตัวเอง หรือการท าร้ายตนเองให้ถึงแก่ชีวิต แต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลย เพราะ
อัตวินิบาตกรรมยังมีความหมายที่แตกต่างกันมีนักวิชาการได้ให้ความหมายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ได้ให้ความหมายของค าว่า อัตวินิบาตกรรม 
หมายถึง การกระท าที่ปลิดชีวิตของตนเองด้วยความสมัครใจและตั้งใจ๒ 
 

   มาโนชหล่อตระกูลกล่าวว่าการท าอัตวินิบาตกรรมเป็นการกระท าโดยผู้ที่ท าร้ายตนเอง
โดยเจตนาแต่ในท่ีสุดยังไม่ถึงแก่ชีวิต๓ 
 

   มณีรัตน์เฟื่องวุฒิราญกล่าวว่าการกระท าอัตวินิบาตกรรมแปลว่าการท าชีวิตคนให้ล่วง 
ไปหมายถึงการฆ่าตัวตายเป็นการฆ่าตัวเองที่เกิดจากความรู้สึกน้อยใจเสียใจคับแค้นใจรู้สึกพ่าย
แพ้ 
อับจนมองไม่เห็นทางแก้ไขหมดทางออก๔ 
 

   สมชายจักรพันธุ์ได้ให้ความหมายของ การฆ่าตัวตาย หมายถึง การกระท าของบุคคลที่
มุ่งหวังให้ตนเองจบชีวิตลงหรือหลุดพ้นจากความบีบคั้นความคับข้องใจที่รุนแรงในชีวิตโดยมี
พฤติกรรมที่ตรงไปตรงมาหรือการกระท าทางอ้อมการกระท าทางอ้อมที่เป็นการฆ่าตัวตายมี
มากมายเช่นการขับรถเร็วการใช้ชีวิตเสี่ยงมากๆเป็นต้นการฆ่าตัวตายในที่นี้หมายถึงการฆ่าตัวตาย
ที่เป็นพฤติกรรมทางตรงในบางความหมายการฆ่าตัวตายจะรวมถึงการฆ่าตัวเองและการฆ่าผู้อ่ืน๕ 

 

กรมสุขภาพจิต ได้ให้ความหมายของการท าอัตวินิบาตกรรม (Suicide) ว่า เป็นการ
กระท าที่เป็นการท าลายชีวิตของตนเอง โดยเจตนาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น กินยา ใช้อาวุธ ใช้ผ้า

                                                           
๑ขนิษฐาแสนใจรักษ,์ “ในช่ัววูบของการฆ่าตัวตาย: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาในผู้ที่ผ่าน 

 
๒ราชบัณฑติยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร: อักษร 

เจริญทัศน,์ ๒๕๒๕), หน้า๘๙๓. 
๓มาโนชหล่อตระกูล, คู่มือการช่วยเหลือผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตายส าหรับสถานบริการสาธารณสุข , 

(กรุงเทพมหานคร: เรดิเอช่ันจ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า๑. 
๔มณีรัตน์เฟื่องวุฒิราญ, “อัตวินิบาตกรรม”, ใกล้หมอ, ปีท่ี๗ฉบับท่ี๙ (กันยายน๒๕๒๖): ๗๐-๗๑. 
๕สมชายจักรพันธุ์, น.ศ.ราชภัฎแชมป์ฆ่าตัวตายมร.-จุฬาติดโผชาย๗๒%, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

http://www.dmh.go.th/sty_lib/depression/view.asp?id=488 [๒๖พฤษภาคม๒๕๕๙]. 



๑๐ 
 
หรือเชือก เป็นต้น และการพยายามฆ่าตัวตาย (Attemted) หมายถึง การพยายามทุกวิถีทางที่จะ
จบชีวิตตอนเองหรือการท าร้ายตนเองท าให้ตนเองบาดเจ็บซึ่งอาจไม่จบลงด้วยความตาย๖ 

 

ปราโมทย์ สุคนิชย์ กล่าวว่า การฆ่าตัวตายเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนประเภทหนึ่งซึ่งมี
ความขัดแย้งต่อบรรทัดฐานในสังคมของหลายประเทศ โดยเฉพาะบทบัญญัติในศาสนาต่างๆ ที่ได้
กล่าวถึงการฆ่าตัวตายว่าเป็นการกระท าที่ไม่สมควรในการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การฆ่าตัว
ตายจึงจัดเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนประเภทหนึ่ง๗ 

 

อ าไพวรรณพุ่มศรีสวัสดิ์กล่าวว่าอัตวินิบาตกรรมคือการเริ่มมีความคิดอยากท าร้ายตนเอง
เนื่องมาจากความรู้สึกว่าหมดหวังในชีวิตคิดว่าไม่มีความหมายและพยายามท าตามความคิดนั้น
จนถึงขั้นท าได้ส าเร็จโดยไม่ถูกขัดขวางพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นมีทั้งวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือเป็น
แบบหุนหันและเป็นไปได้ทั้งระดับจิตส านึกและจิตใต้ส านึก๘ 

 

   สุชาติพหลภาคย์กล่าวว่าการท าอัตวินิบาตกรรมหมายถึงการให้ตนเองถึงแก่ความตาย 
โดยเป็นการกระท าอย่างจงใจและอย่างมีเจตนา๙ 
 

   The American Association of Suicidologyให้นิยามว่า การฆ่าตัว หมายถึง การ
ลงโทษตัวเองด้วยการตายโดยเจตนา การกระท าหรือพฤติกรรมการฆ่าตัวตายนี้ สามารถถูก
ตีความและให้คุณค่าได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานทางค่านิยม
และวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เช่น เป็นพฤติกรรมที่ถูกตีความว่าเกี่ยวข้องกับความสิ้นหวัง 
(Hopelessness) ความรู้สึกผิดหรือมีมลทิน (Guilt) การพยายามหาทางออกส าหรับปัญหา 
(Solution seeking) หรือเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ น่ากลัว เป็นต้น๑๐ 

 

                                                           
๖กรมสุขภาพจิต, แผนพัฒนาสุขภาพจิตในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๙ (พ.ศ. 

๒๕๔๕ – ๒๕๔๙), (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๔), หน้า๘. 
 ๗ปราโมทย์ สุคนิชย์ อ้างในป่ินปินัทธ์ สิรพัิฒนกูล, “ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของผู้ใช้แรงงานในโรงงาน
ขนาดกลางเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง”,(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗), หน้า ๘.  

๘อ าไพวรรณพุ่มศรีสวัสดิ์, “การพยาบาลผู้ปุวยท่ีฆ่าตัวตาย”,วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 
ปีท่ี๒ฉบับท่ี๑ (มกราคม-เมษายน๒๕๓๑): ๒๔-๓๒. 

๙สุชาติพหลภาคย์, ความผิดปกติทางอารมณ์, (กรุงเทพมหานคร: ศิริกัณฑ์ออฟเซ้ท, ๒๕๔๒), หน้า 
๑๕๑. 

๑๐รตพร ปัทมเจริญ, การฆ่าตัวตาย: ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม, วารสารวิชาการคณะมนุษย์
และสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๕๒): ๘. 



๑๑ 
 

สเตงเกิล (Stengel ค.ศ.๑๘๖๙-๑๙๕๓) ผู้ซึ่งให้ความสนใจและศึกษาเรื่องการฆ่าตัวตาย
ได้ 
ให้ความหมายที่สรุปได้ว่าการฆ่าตัวตายหมายถึงการกระท าท่ีเป็นการจบชีวิตตนเองหรือตายด้วย 
น้ ามือของตนเองหรือมีแนวโน้มที่จะท าลายชีวิตตนเอง๑๑ 
 

นอร์แมน (Norman L. ค.ศ.๑๘๘๗-๑๙๕๖) ผู้ซึ่งให้ความสนใจศึกษาเรื่องการฆ่าตัวตาย
มานานได้ให้ความหมายสรุปได้ว่าเป็นการท าให้ตนเองบาดเจ็บ (Self injury) พ่ายแพ้แก่ตนเอง 
(Self defeat) และเป็นการท าลายตนเอง (Self struction)๑๒ 

 

อีมิลเดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) ให้นิยามว่า การฆ่าตัวตาย หมายถึง ความตายใดๆ ก็
ตามท่ีเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการกระท าที่กระท าต่อตนเอง ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
ของผู้ที่ป็นเหยื่อ โดยเหยื่อผู้นั้นทราบเป็นอย่างดีว่าจะเกิดผลลัพธ์อย่างไรจากการกระท าของตน 
ซึ่งประเด็นส าคัญของการฆ่าตัวตายนั้น อยู่ที่เจตนาหรือความตั้งใจจริงที่จะตาย๑๓ 

 
    จากความหมายที่กล่าวมาท้ังหมด สรุปได้ว่า การกระท าอัตวินิบาตกรรม หมายถึงกลุ่ม
พฤติกรรมที่เป็นการฆ่าตัวเองให้ตาย การจบชีวิตของตนเอง การท าให้ตนเองนั้นถึงแก่ชีวิต หรือ
การท าให้ตนเองได้รับบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิต โดยใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือท าให้ตนเองนั้นไม่สามารถมี
ชีวิตอยู่ต่อไปได้โดยมีสาเหตุมาจากความท้อแท้สิ้นหวัง เสียใจ เป็นต้น 
  
    ๒.๑.๒ ประเภทของการท าอัตวินิบาตกรรม 
 จากข้อมูลการตายของประชากรไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ จากส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ส านักลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ าแนกตามสาเหตุการตาย เพศ 
อายุ วันเดือนปี และสถานที่ตาย พบว่าผู้ที่ท าอัตวินิบาตกรรมส าเร็จ (Complete Suicide) มี
ผู้กระท าอัตวินิบาตกรรมส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการผูกหรือแขวนคอตาย รองลงมา คือ กินยาตาย 
เช่น กินยาฆ่าแมลง กินยาเกินขนาด กินน้ ายาล้างห้องน้ า เป็นต้น จากนั้นเป็นการยิงตัวตาย กระ
ตึกตาย จุดไฟเผาตัวเอง ใช้มีดปาดคอตัวเองตาย ใช้ไฟฟูาช็อตตัวเองตาย เป็นต้น โดยผู้ ที่ท า

                                                           
๑๑ Erwin Stengel, Suicide and Attempted Suicide, (Great Britian: Penguin Books, 1967), 

p.14. 
๑๒ Norman l. Farberow, The Many Faces of Suicide, (New York: McGraw-hill, 1980), 

p.1. 
๑๓Jack D. Douglas, The sociological analysis of social meanings of suicide: European 

Journal of Sociology, (1 November 1966, 7): 249-275. 



๑๒ 
 
อัตวินิบาตกรรมส าเร็จส่วนใหญ่เป็นเพศชายใช้วิธีผูกหรือแขวนคอตาย ในขณะที่เพศหญิงเลือกใช้
วิธีกินยาตาย๑๔จะเห็นได้ว่าการท าอัตวินิบาตกรรมนั้นมีวิธีที่หลากหลาย ซึ่งมีนักวิชาการได้แบ่ง
ประเภทต่างๆ เอาไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ยุพิน อินหลงแบ่งประเภทของการฆ่าตัวตายตามรายงานของกรมสุขภาพจิต ซึ่งแบ่งได้
หลายวิธี๑๕ได้แก่ 
  ๑)การแบ่งตามผลของการกระท าการฆ่าตัวตาย๓ ประเภท ได้แก่ 
   ๑.๑)การฆ่าตัวตายส าเร็จ (Commit Suicide หรือ Completed 
Suicide) เป็นผู้ที่ตั้งใจฆ่าตัวตายจริงๆ และกระท าได้ส าเร็จ 
   ๑.๒)การพยายามฆ่าตัวตาย (Attempted Suicide) เป็นผู้ที่พยายาม
ฆ่าตัวตายแต่ไม่ประสบผลส าเร็จในการกระท า มักเห็นว่าชีวิตว่างเปล่าไร้ที่พ่ึงไร้ค่าไร้ความหมาย
และคิดว่าไม่มีทางแก้ไขด้วยวิธีอ่ืนๆ นอกจากความตายจึงจะพ้นทุกข์ 
   ๑.๓)การแสดงท่าทีฆ่าตัวตาย (Suicide Gesture) เป็นผู้ที่ในส่วนลึก
ของจิตใจไม่อยากตาย แต่กระท าลงไปเพ่ือเป็นการประท้วงเรียกร้องความสนใจจากผู้อ่ืนหรือ
ต้องการให้คนอ่ืนหันมาสนใจดูแลตนเองมากขึ้น 
 

  ๒)แบ่งตามเจตนาของผู้กระท าซึ่งแบ่งออกเป็น๔ประเภท ได้แก่ 
   ๒.๑)การฆ่าตัวตายที่มีการวางแผนล่วงหน้า (Pre-Mediated Suicide) 
โดยมีการเตรียมสถานที่อุปกรณ์ไว้พร้อมส่วนใหญ่พบว่าเป็นเพศชายวัยกลางคนข้ึนไป 
   ๒.๒)การฆ่าตัวตายแบบสองจิตสองใจ (Ambivalent Suicide) มักมี
สาเหตุมาจากการขัดแย้งกับคนใกล้ชิดถูกกดดันจากสังคมรอบข้างจึงท าให้เกิดแรงจูงใจคิดกระท า
การฆ่าตัวตายโดยยังไม่แน่ใจว่าเป็นทางเลือกที่ดีเพ่ือเรียกร้องความสนใจจากผู้ใกล้ชิด 
   ๒.๓)การฆ่าตัวตายเพ่ือท าร้ายผู้อ่ืน (Concretive Suicide) โดยมี
เจตนาให้ผลของการฆ่าตัวตายของตนเป็นการกระท าให้ผู้อ่ืนเกิดความละอายและเป็นทุกข์โดย
อาจจะมีการเขียนจดหมายลาตายมักพบในเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง๒๐-๓๐ปี 
   ๒.๔)การฆ่าตัวตายแบบไม่ตั้งใจ (Faux Suicide) ส่วนใหญ่ไม่คิดฆ่าตัว
ตายจริงมักพบในผู้ที่ผิดหวังต่อความสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิดและพยายามฆ่าตัวตายแต่มักเป็น
การตายที่เกิดจากอุบัติเหตุโดยไม่ได้อยากตายจริง 
                                                           

๑๔พันธุ์วิกา เหมือนเพชร, “แบบอย่างการฆ่าตัวตายจากหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน”, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๔), หน้า 

๑๕ยุพิน อินหลง, “การวิเคราะห์สถานการณ์การปูองกันการฆ่าตัวตายในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาล
เชียงค า จังหวัดพะเยา”, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒-๑๓. 



๑๓ 
 
 

 จากประเภทของการท าอัตวินิบาตกรรมดังกล่าวที่ ยุพิน อินหลง ได้แบ่ง ไว้ เป็นที่
น่าสนใจว่า ผลของการกระท าอัตวินิบาตกรรม จะพบได้จากการที่บุคคลท าอัตวินิบาตกรรมส าเร็จ
และไม่ส าเร็จ โดยทั้ง ๒ กรณี จะพบว่ามีเจตนาที่แตกต่างกันไป เช่น มีเจตนาที่จะตายจริงๆ โดย
มีการวางแผนเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม บางทีก็มีเจตนาเพียงแค่เรียกร้องความสนใจจากคนสนิท
ใกล้ชิดให้มาสนใจตนเอง หรือเพ่ือให้ผู้อ่ืนเกิดความเสียใจ และพยายามกระท าอัตวินิบาตกรรม
โดยไม่ได้ตั้งใจ 
 

    นอกจากนี้บาร์บีและบริกเกอร์ได้แบ่งประเภทของการท าอัตวินิบาตกรรม ไว้ ๕ 
ประเภท ได้แก่ 
 ๑)คิดฆ่าตัวตาย (Suicidal Ideation) เป็นการแสดงออกทางความคิดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การฆ่าตัวตายหรือการท าลายตนเอง ในลักษณะการพูดการเขียนงานด้านศิลปะ แต่ไม่มีความ
ตั้งใจหรือการกระท าจริง 
 ๒) ขู่จะฆ่าตัวตาย (Suicide Threats) การพูดหรือการเขียนที่สื่อถึงความตั้งใจที่จะฆ่าตัว
ตายแต่ไม่มีการกระท า 
 ๓) แสร้งกระท าการฆ่าตัวตาย (Suicide Gestures) เป็นการท าร้ายตนเองแต่ไม่ได้รับ
บาดเจ็บหรือบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยผู้กระท าไม่ตั้งใจที่จะจบชีวิตตนเองแต่เป็นการพยายามฆ่าตัว
ตายเพื่อที่ประท้วงหรือเรียกร้องให้ผู้อื่นมาสนใจดูแลตนเองมากขึ้นซึ่งการกระท ามักไม่รุนแรง 
 ๔) พยายามฆ่าตัวตาย (Suicide Attempts) เป็นการท าร้ายตนเองด้วยวิธีการที่รุนแรง
เพราะอยากจะตาย การกระท ามีความตั้งใจที่จะจบชีวิตของตนเองหรือต้องการให้ตนเองได้รับ
อันตรายอย่างรุนแรง การพยายามฆ่าตัวตายที่ไม่ประสบผลส าเร็จโดยมีการกระท าที่มีความ
รุนแรงน้อยเรียกว่า Para-suicidal Behavior  
 ๕) ฆ่าตัวตายส าเร็จ (Completed or Successful Suicides) การตายที่เกิดจาก
ผู้กระท ามีความตั้งใจที่จะจบชีวิตของตนเองจริงและกระท าได้ส าเร็จ โดยขณะที่กระท านั้นมี
สติสัมปชัญญะแต่ในผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จบางครั้งเป็นการกระท าโดยขาดสติสัมปชัญญะ๑๖ 
 

    นอกจากนี้ เดอร์ไคม์ (Durkheim)นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสเป็นผู้สนใจศึกษา
ประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสังคม โดยเดอร์ไคม์ได้แบ่งประเภทของการกระท าอัตวินิบาตกรรมที่
แตกต่างออกไป ๓ ประเภท๑๗ดังนี้ 

                                                           
๑๖ Barbee, M. A., & Bricker, P., Suicide, In K. M. Fortinash& P. A. Holoday-Worrt (Eds.), 

Psychiatric mental health nursing, (St. Louis: Mosby, 1996): 613-633. 



๑๔ 
 
 

    ๑) การกระท าอัตวินิบาตกรรมเพ่ือผู้อ่ืน (Altruistic Suicide) เมื่อปัจเจกบุคคลมี
ความผูกพันกับกลุ่มที่เข้าร่วมอย่างเหนียวแน่นและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของกลุ่มเขาจะยอมรับค่านิยม (value) และบรรทัดฐาน (norm) ของกลุ่มมาเป็น
แนวทางประพฤติปฏิบัติของตนเองอย่างเข้มงวดนอกจากนี้เขาจะไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ตนเองภายใต้สภาวะเช่นนี้ปัจเจกบุคคลเต็มใจที่จะยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพ่ือผู้อ่ืนหรือ
เปูาหมายของกลุ่มตัวอย่างการฆ่าตัวตายประเภทนี้จะเห็นได้จากการที่กลุ่มคามิคาเซ  (The 
Japanese Kamikaze) นักบินทหารญี่ปุุนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองยอมสละชีพขับเครื่องบิน
เข้าชนเรือของฝุายข้าศึกถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าต้องตายก็ตามสังคมที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
หรือมีบูรณาการทางสังคมในระดับสูงจะมีความเป็นปึกแผ่นทางสังคม  (socialsolidarity) ที่
เข้มข้นดังนั้นการท าลายตัวเองซึ่งน าไปสู่ความตายจึงเป็นสิ่งที่ถูกมองว่ามีความหมายและน่ายก
ย่อง Durkheim ใช้แนวคิดเก่ียวกับ Altruistic Suicide เพ่ืออธิบายอัตราการฆ่าตัวตายของทหาร
ญี่ปุุน 
 

 ๒) การกระท าอัตวินิบาตกรรมเพ่ือตนเอง (Egoistic Suicide) แนวคิดของเดอร์ไคม์
เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายในลักษณะนี้ได้แก่ 

 ๒.๑) ปัจเจกบุคคลขาดการเข้าร่วมกับวิถีชีวิตของกลุ่มอย่างเข้มข้นดังนั้นถ้าเขา
จะฆ่าตัวตายก็จะไม่ถูกยับยั้งจากความรู้สึกส่วนลึกที่มีความผูกพันหรือมีพันธะต่อผู้อ่ืนและเขาจะ
ไม่ค านึงถึงผลของการฆ่าตัวตายของเขาต่อกลุ่มหรือผู้อื่น 

 ๒.๒)ปัจเจกบุคคลขาดความรู้สึกที่ต้องการจะท าให้ชีวิตของตนเองมีค่า 
ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่บุคคลมีความผูกพันกับคนรอบข้างน้อย 

 ๒.๓) ปัจเจกบุคคลขาดความค้ าจุนทางด้านอารมณ์ความรู้สึกจากกลุ่ม ดังนั้น
การขาดที่พ่ึงทางจิตใจและรู้สึกว่าไม่สามารถพ่ึงพาผู้อ่ืนได้เมื่อต้องเผชิญปัญหาท าให้ปัจเจกบุคคล
รู้สึกโดดเดี่ยวและกลายเป็นบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อการกระทบกระเทือนทางอารมณ์
ความรู้สึกซ่ึงจะน าไปสู่สาเหตุของการฆ่าตัวตายได้ 

 

   ๓) การกระท าอัตวินิบาตกรรมที่เกิดจากภาวะไร้บรรทัดฐาน (Anomic Suicide) เมื่อ
กลุ่มมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับสูงก็จะมีการพัฒนาชุดของบรรทัดฐานเพ่ือจะเป็นการ
วางระเบียบกฎเกณฑ์ให้แก่พฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมบรรทัดฐานจะเป็น
สิ่งที่ชี้น าให้เห็นว่าอะไรที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่จะประพฤติเมื่อปัจเจกบุคคลรู้สึกว่าเขาไม่

                                                                                                                                                                      
๑๗รตพร ปัทมเจริญ, การฆ่าตัวตาย: ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม, วารสารวิชาการคณะมนุษย์

และสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๕๒): ๑๑-๑๓. 



๑๕ 
 
ควรประพฤตินอกเหนือจากแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ชุดของบรรทัดฐานจะมีผลต่อการควบคุม
ปัจเจกบุคคลอีกนัยหนึ่งคือจ ากัดสิ่งที่ปัจเจกบุคคลปรารถนาและต้องการจะบรรลุถึงขณะเดียวกัน
ปัจเจกบุคคลจะรู้ว่าเขาถูกคาดหวังอย่างไรกล่าวคือถ้าพวกเขาท าตามกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน
ของพฤติกรรมซึ่งถูกก าหนดพวกเขาจะรู้สึกมั่นคงและบรรลุในสิ่งที่ต้องการเมื่อได้ตระหนักตาม
กฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นว่าอะไรถูกอะไรผิดและบุคคลจะสามารถคาดการณ์ได้ว่าถ้าปฏิบัติหรือฝุาฝืน
บรรทัดฐานจะเกิดผลดีและผลเสียอย่างไรเมื่อบรรทัดฐานอ่อนแอก็จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ควบคุมพฤติกรรมและความต้องการของปัจเจกบุคคลให้ลดลงภาวะนี้จะท าให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกไม่ม่ันคงมีความสับสนว่าอะไรสิ่งที่ถูกหรือผิดอีกนัยหนึ่งยังหมายถึงภาวะที่ปัจเจกบุคคล
ต้องเผชิญกับความไม่สอดคล้องระหว่างเปูาหมายหรือสิ่งที่ต้องการกับวิธีการที่สังคมก าหนดใน
ภาวะเช่นนี้เดอร์ไคม์ให้นิยามว่าเป็นภาวะ anomie ซึ่งเป็นค าในภาษาฝรั่งเศสหมายถึงภาวะที่
ปราศจากกฎเกณฑ์ “lack of rules” จึงเรียกการฆ่าตัวตายที่เป็นผลมาจากภาวะไร้บรรทัดฐาน
ว่า “Anomic Suicide”  
 

 จึงกล่าวได้ว่า ประเภทของการกระท าอัตวินิบาตกรรมนั้นแบ่งไปตามลักษณะการกระท า
ตั้งแต่การวางแผนริเริ่มความคิดที่จะกระท าอัตวินิบาตกรรม มีการขู่ จนต่อเนื่องไปถึงการกระท า
อัตวินิบาต ซึ่งมีทั้งกระท าได้ส าเร็จและไม่ส าเร็จ โดยมีเหตุที่จะกระท าเพ่ือเรียกเรียกร้องความ
สนใจจากคนรอบข้าง เพ่ือท าร้ายผู้อื่น เป็นต้น  
  
    ๒.๑.๓ สาเหตุของการกระท าอัตวินิบาตกรรม 
 จากความหมายและประเภทเบื้องต้นท าให้ทราบสาเหตุเล็กน้อยอันจะท าให้บุคคลหรือ
ใครสักคนนั้นตัดสินใจที่จะกระท าอัตวินิบาตกรรม แต่ก็ยังเป็นสาเหตุที่ยังไม่แน่ชัด ซึ่งประเด็น
ของสาเหตุของการกระท าอัตวินิบาตกรรมยังมีเหตุปัจจัยที่ส าคัญ ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
 

 นงคราญ ผาสุก ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้บุคคลกระท าอัตวินิบาตกรรม
หรือพฤติกรรมฆ่าตัวตาย โดยมีปัจจัย ได้ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตใจ ปัจจัยทางชีวภาพและ
การแพทย์ ดังนี้ 
 

๑) ปัจจัยทางสังคม (Sociological Fators)  
 ปัจจัยทางสังคม หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตของแต่ละคน ในการ
อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างมีระบบระเบียบ ซึ่งมีผลกระทบจากองค์ประกอบทางด้านร่างกายและ
จิตใจของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม อันประกอบด้วย ลักษณะส่วนบุคคล การมีปฏิสัมพันธ์กับ
ครอบครัว การมีสัมพันธภาพที่ต่อเนื่อง แบบแผนการเลี้ยงดู ระบบการศึกษา รวมทั้งสภาวะทาง



๑๖ 
 
กายภาพของที่อยู่อาศัยและระบบสวัสดิการทางสังคม ดังนั้นภูมิหลังส่วนบุคคลและปัจจัยด้าน
ครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยทางสังคมที่ส าคัญซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าอัตวินิบาตกรรม  
 

    นอกจากนี้การกระท าอัตวินิบาตกรรมของแต่ละคนจะมีสาเหตุและความเป็นมาที่
แตกต่างกัน แต่มักมีปัจจัยทางสังคมรวมกัน เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความรัก สังคมที่มีความ
สับสน วุ่นวาย เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน สมาชิกในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้วยโอกาส จะเกิด
ความรู้สึกแปลกแยกไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ขาดความหมายของการมีชีวิตอยู่ การกระท า
อัตวินิบาตกรรมในสังคมเช่นนี้จะเพ่ิมมากข้ึน เช่นเดียวกับสังคมที่เน้นความเป็นตัวของตัวเอง เน้น
การแก่งแย่งแข่งขันกัน ท าให้ค่านิยมต่างๆ สั่นคลอนเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า 
การฆ่าตัวตาย การหย่าร้าง เป็นต้น ซึ่งท าให้ผู้ประสบปัญหาเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวละแปลกแยก
ออกไป  
 

    การกระท าอัตวินิบาตกรรมเป็นปัญหาทางสังคมเนื่องจากบุคคลดังกล่าว ไม่สามารถมี
ชีวิตร่วมสังคมได้ เช่น เรื่องของศาสนา ครอบครัว การเมือง เป็นต้น โดยจะพบเห็นในรูปการติด
สารเสพติด อันธพาล หรือโรคจิตชนิดหวาดระแวง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมใน
ระยะเริ่มต้นของชีวิตนั่นเอง ครอบครัวจึงเป็นรากฐานส าคัญในการที่จะส่งเสริมให้บุคคลสามารถ
เลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เผชิญในชีวิตประจ าวัน 
 

๒) ปัจจัยทางจิตใจ (Psychological Factors) 
    องค์ประกอบด้านจิตใจ เป็นความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ สุขภาพจิตและบุคลิกภาพของ
แต่ละบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นตามพัฒนาการด้านร่างกาย และสังคมของบุคคลนั้นๆ อันประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกหรือผู้ดูแล การกระตุ้นพัฒนาการทางสังคมและ
จิตใจ การปรับตัวต่อปัญหาและอุปสรรคที่เผชิญในชีวิต สภาพแวดล้อมภายในบ้าน  รวมทั้ง
เหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของครอบครัว หรือบาดแผลทางจิตและการรู้จักตนเอง รู้จักคุณค่า
ของตนเอง ทางทฤษฎีทางจิตวิเคราะห์ อธิบายว่า เมื่อบุคคลได้ประสบกับเหตุการณ์ที่ท าให้เกิด
การสูญเสียบุคคลส าคัญ หรือสิ่งที่ตนเองรัก จะเกิดความรู้สึกโกรธ เกลียด ต่อบุคคลหรือสิ่งที่
สูญเสียไป ผลสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นความโกรธ ความก้าวร้าวที่มุ่งเข้าหาตนเอง และลงโทษ
ตัวเองด้วยการกระท าอัตวินิบาตกรรม อีกประการหนึ่ง คือ คนที่ท าอัตวินิบาตกรรมมีสัญชาติ
ญาณของการท าลาย (Death instincts) ต่อตนเองเป็นพ้ืนฐาน โดยมักจะมีความก้าวร้าวเมื่อ
ประสบเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสีย มักจะมีความโกรธต่อสิ่งนั้นและความความโกรธนั้นจะพลิก
กลับมาท าร้ ายตนเอง กลายเป็นคนโกรธเกลียดตัว เอง  สุ ดท้ายจึ งตัดสิน ใจกระท า



๑๗ 
 
อัตวินิบาตกรรม๑๘นอกจากนี้แล้ว ยังพบว่าผู้ที่พยายามกระท าอัตวินิบาตกรรมมักจะมีประวัติการ
สูญเสีย เช่น สูญเสียคนรัก สูญเสียอวัยวะ สุขภาพเสื่อมโทรม เป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หาย มีการ
สูญเสียทรัพย์สินเงินทองหรือเกียรติยศ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ พบว่า วัยรุ่นที่มี
พฤติกรรมฆ่าตัวตาย โดยมีสาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียดที่ส าคัญ คือ พฤติกรรมการฆ่าตัวตายใน
ครอบครัว การเจ็บปุวยเรื้อรัง การเจ็บปุวยทางจิตเวชของคนในครอบครัว การถูกบิดามารดา
ทอดทิ้ง การใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะภาวะครอบครัวแตกแยก การสูญเสียบิดา
มารดา ซึ่งขาดการประคับประคองจากครอบครัวเป็นสิ่งส าคัญที่ให้เกิดพฤติกรรมฆ่าตัวตาย๑๙ 
 

 จะเห็นได้ว่าสาเหตุที่ท าให้มีการกระท าอัตวินิบาตกรรมที่มาสภาพปัญหาทางด้านจิตใจ
นั้น มีพ้ืนฐานมาจากสังคม การสูญเสียของรัก ปัญหาครอบครัว ความเจ็บปุวย การถูกทอดทิ้ง 
เป็นต้น โดยปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้จิตใจของบุคคลมีปัญหา ความเครียด ท าให้เกิดการกระท า
อัตวินิบาตกรรมในที่สุด 
    ๓) ปัจจัยทางชีวภาพและการแพทย์ 
 ในทางการชีวภาพและการการแพทย์ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับสารสื่อน าประสาทและ
สารเคมี ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑) มีการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาท (Neurotransmitter) หรือ
สารเคมีในสมอง (Neurochemical agents) พบว่า มีความสัมพันธ์กับการเกิดอารมณ์ที่ผิดปกติ 
สารเหล่านั้น ได้แก่ Serotonin Dopamine Norepinephrine และ Gamma amino buric acid และ
พบว่า ผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ มีระดับ Serotonin precursor คือ กรด ๕-Hydroxyindol acetic acid (5- 

HIAA) และ ๕-Hydroxytriptophane (5-HIP) ในระดับที่ต่ ากว่าปกติมาก จากการศึกษาผู้ปุวย ๓ ราย 
พบว่ามีสาร 5-HIAA และ 5-HIP ลดลง นอกจากนี้แล้วจากการศึกษาในผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จด้วยวิธีที่
รุนแรงยังว่าสาร 5-HIAA ซึ่งเป็น Metabolic ของ Serotonin ต่ ากว่าปกติเช่นเดียวกัน จึงเชื่อว่า 
ระดับ Serotonin ที่ต่ าจะท าให้บุคคลควบคุมตนเองไม่ได้ และจะท าร้ายตนเองเมื่อเกิด
ความเครียด๒๐ 
 

                                                           

 ๑๘ธนวรรณอาษารัฐ และ ฉวีวรรณสตัยวรรณ, “กรอบแนวคดิทางการพยาบาลจติเวช” ใน ฉวีวรรณสัตย
ธรรม, บรรณาธิการ, การพยาจิตเวชและสุขภาพจิต, (กรุงเทพมหานคร: โครงการสวสัดิการสถาบันพระบรมราช
ชนก, ๒๕๓๙), หน้า ๕๙-๖๓. 
 ๑๙อุมาพร ตรังคสมบัติ และอรวรรณ หนูแก้ว, “จิตพยาธิสภาพวัยรุ่นทีม่ีผลต่อพฤติกรรมฆ่าตัวตาย” 
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ปีท่ี ๔๓ ฉบับท่ี ๑ หน้า ๒๒-๓๘. 
 ๒๐อัมพร โอตระกูล, สาเหตุการฆ่าตัวตาย: สุขภาพจิต, (น าอักษรการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๘), 
หน้า ๕๘. 



๑๘ 
 
  ๓.๒) การศึกษาคามสัมพันธ์ของระดับโคเลสเตอรอล (Cholesteral) กับการฆ่าตัว
ตายในผู้ปุวยจิตเวช พบว่า ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายหรือมีความคิดฆ่าตัวตายจะมีระดับ Cholesteral 
ต่ ากว่าผู้ที่ไม่แสดงพฤติกรรมฆ่าตัวตาย๒๑ 
 

 นอกจากนี้  สุนีรัตน์ ลิมปนวิวิธได้สรุปสาเหตุต่างๆ ของพฤติกรรมการท ากระท า
อัตวินิบาตกรรม ไว้ดังต่อไปนี้๒๒ 
 

   ๑) การป่วยด้วยโรคทางจิตเวช 
    การปุวยด้วยโรคทางจิตเวช เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดที่ช่วยบ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการท า
อัตวินิบาตกรรม จากหลายการศึกษาพบว่ามากกว่าร้อยละ ๙๐ ของผู้ที่ท าอัตวินิบาตกรรมส าเร็จ
ปุวยเป็นโรคทางจิตเวชชนิดใดชนิดหนึ่งหนึ่งหรือหลายๆ ชนิดรวมกัน ซึ่งสามารถแบ่งออก๒๓ 
 
  ๑.๑) โรคผิดปกติทางอารมณ์หรืออารมณ์แปรปรวน (Mood Disorders) แบ่ง
ตามลักษณะอาการออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
   (๑) โรคอารมณ์เศร้า (Depressive Disorders) แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด
คือ 
        (๑.๒) โรคซึมเศร้า (Major Depressive Desorder) อาการส าคัญ
คือ มีอารมณ์เศร้า หงุดหงิด โกรธง่าย รู้สึกเบื่อหรือหมดความสนใจในสิ่งต่างๆ เบื่ออาหาร นอน
ไม่หลับ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง มีความคิดและการเคลื่อนไหวเชื่องช้าหรือรู้สึกพลุ่งพล่านกระวน
กระวายใจ รู้สึกไร้ค่าหรือต าหนิตัวเองมากผิดปกติ สมาธิเสียหรือมีความลังเลใจ มีความคิดอยาก
ตาย คิดท าอัตวินิบาตกรรม หรือพยายามท าอัตวินิบาตกรรม 
        (๑.๒) โรคอารมณ์ซึมเศร้าเรื้อรัง (Dysthymic Disoder) อาการ
ต่างๆ คล้ายกับโรคซึมเศร้าแต่ความรุนแรงน้อยกว่าอาการที่พบบ่อยส่วนใหญ่เป็นอาการทางด้าน
อารมณ์และความคิด โดยผู้ปุวยจะมีอารมณ์เบื่อหน่ายท้อแท้ มองโลกในแง่ลบ มีแนวโน้มที่ จะ
โทษตนเอง 

                                                           

 ๒๑อ้างถึงใน ธ ารง สมบุญตนนท์ และคณะ, การฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงใหม่, (กรมสุขภาพจติ:  
กระทรวงสาธารณสุข), หน้า ๘. 

๒๒สุนีรัตน์ ลิมปนวิวิธ, “วาทกรรมในข่าวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพ์ไทย”, (บัณฑติวิทยาลยั: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๓-๒๔. 
 ๒๓ศิริลักษณ์ ศุภปิติพร, “อัตวินิบาตกรรมหรือการฆ่าตัวตาย”,เวชศาสตร์ร่วมสมัย, (กรุงเทพมหานคร: 
ภาพพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๓๕๖-๓๖๑. 



๑๙ 
 
   (๒) โรคไบโพลาร์(Bipolar Disorders) หรือโรคอารมณ์ผิดปกติทั้ง ๒ 
ด้าน (Depression และ Mania) อาการทีส าคัญคือ มีอาการบ้าคลั่ง (Mania) ครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้ง และมีอาการของโรคซึมเศร้า (Major Depression) ซึ่งอาจเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้งด้วย 
  
  ๑.๒) โรคจิตเภท (Schizophrenai) อาการที่ส าคัญของโรคแบ่งออกเป็น ๒ 
อาการทางด้านบวกมีดังต่อไปนี้ 
   (๑) ความหลงผิด (Delusion) อาการหลงผิดที่พบบ่อยคือ หลงผิดคิด
ไปเองว่ามีคนปองร้าย คิดไปเองว่ามีคนพูดเรื่องราวเกี่ยวกับตน เช่น เห็นคนคุยกันก็ผิดว่าเขา
นินทาว่าร้ายตน อาการหลงผิดบางชนิดมีความส าคัญมาก เพราะพบโรคจิตเภทบ่อยกว่าโรคจิต
ชนิดอ่ืน คือ ผู้ปุวยเชื่อว่าความคิดและการท าของตนถูกควบคุม โดยอ านาจภายนอกบางอย่าง 
เชื่อว่าความคิดของตนถูกดึงออกไปจากสมองด้วยอ านาจบางอย่าง เชื่อว่าความคิดที่มีอยู่ไม่ใช่
ของตน แต่เป็นความคิดของคนอ่ืนใส่เข้ามาในสมองตนเชื่อว่าความคิดของตนส่งออกไปเป็นเสียง 
ท าให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ความคิดของผู้ปุวย 
   (๒) ความผิดปกติของค าพูด ผู้ปุวยโรคจิตเภทจะมีปัญหาในด้าน
ความคิดขาดการเชื่อมโยงของเหตุผล ไม่สามารถล าดับความคิดตามขั้นตอนของเหตุการณ์ ดังนั้น
เวลารับฟังผู้ปุวยพูด หรือตอบค าถามจึงไม่ค่อยเข้าใจ หรือฟังไม่รู้เรื่อง เพราะค าพูดจะไม่
ต่อเนื่องกันเป็นเรื่องเป็นราว โดยเปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่ง 
   (๓) ความผิดปกติของพฤติกรรม ผู้ปุวยมีพฤติกรรมวุ่นวายในลักษณะ
ต่างๆ ตั้งแต่มีพฤติกรรมเหมือนเด็กจนถึงพลุ่งพล่านกระวนกระวายอย่างรุนแรง อาจไม่สนใจดูแล
ตัวเอง แต่ตัวสกปรก หรือแต่งตัวในลักษณะแปลกประหลาด บางรายมีพฤติกรรมทางเพศไม่
เหมาะสม เช่น การส าเร็จความใคร่ในที่สาธารณะ ผู้ปุวยอาจส่งเสียงร้องตะโกนหรือกล่าวค า
หยาบ 
  อาการด้านลบมีดังต่อไปนี้ 

  (๑) อารมณ์เฉยเมย สีหน้าของผู้ปุวยเรียบเฉย ขาดการแสดงออกของ
อารมณ์ไม่มีการสบตา หรือการแสดงกิริยาท่าทาง วิธีการตรวจอาการนี้ คือสังเกตดูขณะผู้ปุวยมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

  (๒) พูดน้อยหรือไม่พูด แสดงออกโดยการตอบรับค าถามสั้นๆ ใช้ค าพูด
น้อยและไม่สนใจที่จะตอบ 

  (๓) ขาดความสนใจท ากิจกรรมทุกชนิด ผู้ปุวยไม่สามารถริเริ่มในการ
ท ากิจกรรมทุกชนิด โดยจะนั่งเฉยๆ เป็นเวลานานๆ และไม่สนใจที่จะร่วมในการท างานหรือ
กิจกรรมด้านสังคม 



๒๐ 
 
  ๑.๓) การติดต่อสื่อสารชนิดใดหรือหลายชนิด (Substance Dependence) 
กลุ่มอาการทางจิตเวชเนื่องจากสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารระเหย ๑๑ ชนิดคือ สุรา แอม
ฟาทามีน คาเฟอีน กัญชา โคเคน สารหลอนประสาท สารระเหย นิโคติน ฝิ่น Phencyclidine 
และยานอนหลับ หรือยาคลายกังวล โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะท าอัตวินิบาตกรรม คือ กลุ่มติด
สุรา (Alcohol Dependence) การติดสุรา เพ่ิมความเสี่ยงต่อการท าอัตวินิบาตกรรม โดยเฉพาะ
ในผู้ที่มีโรคซึมเศร้าร่วมด้วย และมักพบเหตุการณ์ความเครียดในชีวิตเป็นปัจจัยกระตุ้นน ามาก่อน
การท าอัตวินิบาตกรรม เช่น การสูญเสีย หรือพลัดพรากจากคนรัก ปัญหาการงาน การเงิน และ
กฎหมาย เป็นต้น 
  ๑.๔) ความผิดปกติของบุคลิกภาพ (Personality Disorders) ชนิดของความ
ผิดปกติของบุคลิกภาพมีอยู่หลายกลุ่ม โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะท าอัตวินิบาตกรรมสูงอยู่ใน
กลุ่ม Borderline Personality Disorder โดยผู้ปุวยไม่ยอมรับความจริง กลัวการถูกท้ิง หรือพลัด
พรากจากบุคคลที่มีความส าคัญต่อผู้อย่างมาก กลัวต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ซึ่งอาจพรากจากบุคคล
ที่มคีวามส าคัญต่อผู้ปุวยอย่างมาก กลัวว่าจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงหรืออาจคิดไปเอง ความกลัวนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ปุวยเกี่ยวกับเอกลักษณ์ อารมณ์ การรู้การ
เข้าใจ (Cognition) และพฤติกรรม มีความรู้สึกหวั่นไหวเป็นอย่างมากเมื่อต้องประสบกับภาวะ
ดังกล่าวและผู้ปุวยอาจท าร้ายตนเองหรือพยายามท าอัตวินิบาตกรรม 

 ๑.๕) โรคกลุ่มอาการกังวล (Anxiety Disorders) โรคที่มีความเสี่ยงที่จะท า
อัตวินิบาตกรรม ได้แก่ โรคแพนิค โรคย้ าคิดย้ าท า 

 ๑.๖) ภาวการณ์ปรับตัวผิดปกติ (Adjustment Disorders) โดยกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงที่จะท าอัตวินิบาตกรรมอยู่ในกลุ่ม Adjustment Disorderswith Depressed Mood 
อาการส าคัญคือ เมื่อมีปัญหาทางด้านจิตใจหรือความเครียด ผู้ปุวยจะรู้สึกไม่แจ่มใส กังวล ไม่
สบายใจ ครุ่นคิด มีอารมณ์เศร้า พฤติกรรมก้าวร้าว เสียใจ เบื่ออาหาร 

 
๒) ปัจจัยทางสังคม 

    แนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยาเห็นว่า การท าอัตวินิบาตกรรมนั้นเกิดขึ้นเมื่อคนเราไม่
สามารถควบคุมตนเองได้ บุคคลที่ได้เสนอแนวคิดนี้คือ Emile Durkheim ซึ่งกล่าวถึงอิทธิพลต่อ
ความเสี่ยงในการท าอัตวินิบาตกรรมโดยการแบ่งการกระท าอัตวินิบาตกรรม ๓ แบบ คือ 
  ๒.๑) การท าอัตวินิบาตกรรมที่มีสาเหตุมาจากตัวเอง (Egoistic Suicide) คือ 
การท าอัตวินิบาตกรรมที่บุคคลผู้นั้นมีความยึดมั่น หรือติดพันอยู่กับกลุ่มน้อยเกินไป หรืออีกนัย
หนึ่งเกิดจากสังคมนั้นๆมีการรวมตัวของกลุ่มต่ า ท าให้ไม่สามารถควบคุมบุคคลให้ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติของสังคม หรือสังคมไม่มีอิทธิพลและความส าคัญต่อบุคคลท าให้บุคคล



๒๑ 
 
คิดถึงแต่ตัวเองเป็นส าคัญ คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม แยกตัวออกจากกลุ่ม ไม่
เกี่ยวพันกับกลุ่มเลยหรือถ้ามีก็มีในระดับต่ า บุคคลประเภทนี้ โอกาสที่จะเสี่ยงกับการท า
อัตวินิบาตกรรมจะสูงเพราะขาดแรงยับยั้งนั่นเอง 
 

 ๒.๒) การกระท าอัตวินิบาตกรรมเพราะผูกพันกับส่วนรวมหรือกลุ่มอย่างเหนียว
แน่น (Altruistic Suicide) เพราะใน Egoistic Suicide บุคคลมีความหย่อนยานต่อกลุ่มหรือไม่
ติดพันกับกลุ่มมากพอ แต่ใน Altruistic Suicide นี้ การท าอัตวินิบาตกรรมเกิดขึ้นเพราะบุคคล
ติดพันต่อกลุ่มมากเกินไปจนถึงขั้นที่ว่าตนสามารถที่จะสละชีวิตเพ่ือกลุ่มเพ่ือสวัสดิการของกลุ่ม 
หรือเพ่ือความคงอยู่ของกลุ่มได้ การท าอัตวินิบาตกรรมประเภทนี้เป็นการท าลายชีวิตเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้อื่น เพ่ืออุดมการณ์ทางการเมือง เพ่ือศาสนา  

 ๒.๓) การท าอัตวินิบาตกรรมเพราะสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร้ระเบียบ 
(Anomic Suicide) การท าอัตวินิบาตกรรมประเภทนี้เกิดจากการขาดปทัสถาน (Norm) ซึ่ง
มักจะเกิดมากในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรืออย่างกะทันหันโดยสมาชิกของสังคมรู้สึก
งงงันและสับสน ไม่รู้ว่าอะไรเป็นน าทางในการปฏิบัติตนหรือในการด าเนินชีวิต ทนไม่ได้ต่อสิ่งที่
เปลี่ยนแปลง จึงท าให้เขาคิดท าลายตนเอง๒๔ 

 
   ๓) ปัจจัยทางจิตใจ 

 ในด้านของจิตใจ บุคคลที่มีภาวะความรู้สึกผิด สูญเสีย หมดหวัง เบื่อ เครียด อับอาย มี
ส่วนต่อการตัดสินในการท าอัตวินิบาตกรรม และบางรายการท าอัตวินิบาตกรรมอาจหมายถึงการ
เกิดใหม่ในภพหน้า การร่วมประสาน แก้แค้น หรือลงโทษตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ปัจจัยด้านนี้มักส่งผล
ให้มีการปุวยเป็นโรคทางจิตเวชด้วย แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิเคราะห์ได้อธิบายว่าการท า
อัตวินิบาตกรรมเป็นผลมาจากกลไกทางจิต Sigmund Freud๒๕ 
 

๔) ปัจจัยทางชีวภาพ 

                                                           

 ๒๔นีราพร เดชวงศ์ , “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพยายามฆ่าตัวตายของผู้ปุวยโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร”, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๓๙), หน้า ๒๗. 
 ๒๕คุณากร มุ่งดี, “ปัจจัยที่ส่งเสรมิการกระท าอัตวินิบาตกรรมของข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบัญชา 
การต ารวจนครบาล”, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๔-๑๕. 



๒๒ 
 

สมภพ เรืองตระกูล๒๖ กล่าวว่ามีการศึกษาพบว่า ในสมองของผู้ท าอัตวินิบาตกรรมมี
ความผิดปกติของสารเคมี คือมีระดับของสารเซอโรโทนิน(Serotonin) ลดต่ าลงซึ่งส่งผลให้ผู้ปุวย
ขาดการควบคุมอารมณ์และมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงร่วมกับการเกิดอาการปุวยเป็นโรคจิตเวช
อ่ืนด้วย เช่น ซึมเศร้า จิตเภท บุคลิกภาพผิดปกติ 
  
 ๕) ปัจจัยทางพันธุกรรม 
    สมภพ เรืองตระกูล๒๗กล่าวว่าผู้ปุวยซึ่งมีประวัติครอบครัวมีคนท าอัตวินิบาตกรรมจะมี
โอกาสท าอัตวินิบาตกรรมสูงกว่าประชากรทั่วไปโดยมีรายงานว่าร้อยละ  6 ของผู้ท า
อัตวินิบาตกรรมมีบิดาหรือมารดาท าอัตวินิบาตกรรมเช่นกันนอกจากนี้ยังพบว่าญาติของผู้ปุวยซึ่ง
ท าอัตวินิบาตกรรมมีอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าและท าอัตวินิบาตกรรมส าเร็จสูงและมีการศึกษา
พบว่าอัตราการท าอัตวินิบาตกรรมส าเร็จร่วมกัน (Concordance for suicide) ของคู่แฝดไข่ใบ
เดียวกันมีค่าสูงกว่าแฝดชนิดไข่คนละใบอย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้ปุวยซึ่งท าอัตวินิบาตกรรมมักเป็น
โรคทางจิตเวชด้วย ดังนั้น จึงไม่สามารถบอกได้โดยแน่นอนว่าพันธุกรรมเป็นสาเหตุของการท า
อัตวินิบาตกรรมโดยตรงหรือเป็นสาเหตุของโรคทางจิตเวช 
 

๖) การป่วยด้วยโรคทางกาย 
 ความเจ็บปุวยด้วยโรคทางกายเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในร้อยละ ๑๑-๕๑ ของผู้ที่ท า
อัตวินิบาตกรรมโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นร้อยละ ๗๐ ของหญิงที่ปุวยด้วยโรคมะเร็งซึ่งท า
อัตวินิบาตกรรมส าเร็จปุวยเป็นมะเร็งเต้านมหรืออวัยวะสืบพันธุ์ร้อยละ ๕๐ ของชายที่ปุวยด้วย
โรคมะเร็งซึ่งท าอัตวินิบาตกรรมส าเร็จกระท าภายในหนึ่งปีหลังจากทราบผลการวินิจฉัยโรคโรคที่
เพ่ิมความเสี่ยงต่อการท าอัตวินิบาตกรรมมีดังต่อไปนี้แต่อย่างไรก็ตามผู้ปุวยเหล่านี้มักมีความ
ผิดปกติของอารมณ์ร่วมด้วย๒๘ 
 

๗) ปัจจัยด้านสื่อ 
การน าเสนอข่าวมีส่วนชี้น าให้เกิดการท าอัตวินิบาตกรรมอย่างต่อเนื่องในชุมชนโดยมีการ

ท าอัตวินิบาตกรรมเพ่ิมสูงขึ้นภายหลังการน าเสนอข่าวและพ้ืนที่ที่มีการน าเสนอข่าวเข้มข้นกว่าจะ

                                                           

 ๒๖สมภพ เรืองตระกลู, โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 
๒๕๔๓), หน้า ๘๐. 
 ๒๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๙. 
 ๒๘อ้างใน ศิริลักษณ์ ศุภปติิพร,เวชศาสตร์ร่วมสมัย, หน้า ๓๕๙–๓๖๐. 



๒๓ 
 
ได้รับผลกระทบมากกว่าซึ่งได้รับการยืนยันจากการศึกษาในหลายพ้ืนที่เชื่อว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป็นเพราะรายงานข่าวการท าอัตวินิบาตกรรมเป็นการน าเสนอแบบอย่างของการแก้ปัญหาด้วย
การท าอัตวินิบาตกรรมว่าเป็นสิ่งที่ท ากันได้ผู้ที่มีแนวโน้มอยู่แล้วหรือผู้ที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันกับ
ผู้ท าอัตวินิบาตกรรมท าให้เกิดการเลียนแบบ เช่น บรรยายวิธีการที่ใช้ในการท าอัตวินิบาตกรรม
อธิบายสาเหตุของการท าอัตวินิบาตกรรมไว้อย่างง่ายๆ  ว่าเป็นเพราะความเครียดทั้งที่ในความ
จริงมักมีหลายสาเหตุประกอบไม่น าเสนอปัญหาสุขภาพจิตที่มีอยู่แล้วของผู้ท าอัตวินิบาตกรรม 
เป็นต้น๒๙ 

 

นอกจากนี้แล้ว ฟรอยด์ กล่าวถึงมูลเหตุปัจจัยของการท าอัตวินิบาตกรรมไว้ในอีกมุมมอง
ที่พิจารณาโครงสร้างของบุคลิกภาพมี ๓ ส่วน คือ จิตใต้ส านึก (Id) จิตส านึก (Ego) และจิตเหนือ
ส านึก (Superego) ดังนี้ 
    ๑. คนที่มีบูรณาการทางสังคมน้อยเกินไป เรียกว่า อัตวินิบาตกรรมแบบอีโก้สติก 
(Egoistic Suicide) เป็นผลมาจากความอ่อนแอของความผูกพันระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม 
เมื่อบุคคลแยกตัวออกจากบรรทัดฐานทางสังคมและค่านิยมทางสังคมพวกเขาจะตกอยู่ในสภาวะ
ที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงเกินไป ซึ่งท าให้มีความโน้มเอียงมากที่จะท าอัตวินิบาตกรรม หรือ
เกิดจากบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคมไม่สามารถยึดบุคคลไว้ได้ บุคคลถูกละทิ้งให้ พ่ึง
ความสามารถของตนเองและขาดความผู้พันกับพวกเพ่ือนฝูง เขาจึงเริ่มแยกตัวออกจากสังคมและ
มีแนวโน้มที่จะอัตวินิบาตกรรมมีปัญหามาจากตัวผู้ท าเอง คนที่แต่งงานมีลูกจะมีโอกาสท าอัต
วินิบาตน้อยกว่าคนคนโสดหรือคนท่ีแต่งงานแล้วไม่มีลูก หรือถ้าเปรียบเทียบกับคนที่แต่งงานแล้ว
กับคนที่ไม่ได้แต่งงาน คนที่ไม่ได้แต่งงานจะมีความโน้มเอียงมากที่จะท าการอัตวินิบาตกรรมแบบ
อีโกอีสติก เพราะพวกเขามีบูรนาการทางสังคมน้อย และได้รับความรักไมตรีจิตน้อยจากคนอ่ืน
เมื่อมีความเดือดร้อนอย่างใหญ่หลวงในชีวิต 
 

    ๒. คนที่มีบูรณาการทางสังคมมากเกินไป เรียกว่า อัตวินิบาตกรรมแบบอัลทรูอีสติก 
(Altruistic Suicide) มีลักษณะตรงกันข้ามกับอัตวินิบาตกรรมแบบอีโกอีสติก เกิดจากการมี
บูรณาการทางสังคมมากเกินไป (Over integration) ซึ่งเป็นภาวะที่อัตตา (Ego) ของปัจเจก
บุคคลอ่อนแอเกินไปจะต่อต้านความต้องการ (Demands) ของสังคม เช่น หญิงในอินเดียท า

                                                           

 ๒๙อ้างใน ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล และ สรุสิงห์ วิศรตุรตัน์, การฆ่าตัวตายการสอบสวนหาสาเหตุและ
การป้องกัน, พิมพ์ครั้งท่ี ๒,(เชียงใหม:่ IDENTITY GROUP, ๒๕๔๒), หน้า ๑๔. 



๒๔ 
 
อัตวินิบาตกรรมตามสามี การท าฮาราคีรี๓๐ ของทหารญี่ปุุนอย่างไรก็ตามอัลทรูอีสติก ยังแบ่ง
ประเภทย่อยๆ ได้อีก คือ 
 

  ๒.๑) การท าที่เกิดขึ้นเนื่องจากความจ าเป็นหรือบังคับเพ่ือเป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
ของสังคมหรือประเพณี เป็นสิ่งที่ก าหนดโดยสังคม เพ่ือสังคมส่วนรวมภายใต้กฎเกณฑ์ทางความ
เชื่อและศาสนา เช่น ให้ภรรยากระโดลงไปในกองไฟตามสามีเมื่อสามีถึงแก่กรรม เป็นต้น 
  ๒.๒) เป็นอัตวินิบาตกรรมที่เกิดมาจากการปลูกฝังให้เกิดการยอมรับว่า การมี
ความเสียสละหรือมีเกียรติยศในตนเองเป็นสิ่งที่ถูกที่ควร บุคคลมีความพึงพอใจในการที่ได้
เสียสละและรักษาศักดิ์ศรีการกระท าในรูปแบบนี้จึงเป็นไปเพ่ือรักษาหน้าตนเอง เช่นการกระท า
ฮาราคีรีของชาวญี่ปุุน การออกรบของทหารในสงคราม เป็นต้น 
  ๒.๓) เป็นการกระท าที่มีลักษณะเป็นไปตามอภิปรัชญา (metaphysics) และ
ระบบทางศาสนาเป็นไปเพ่ือประท้วง หรือเรียกร้องความสนใจ เช่น การเผาตัวเองของพระชาว
เวียดนาม เป็นต้น 
    ๓. คนที่มีข้อก าหนดทางสังคมน้อยเกินไป เรียกว่า อัตวินิบาตกรรมแบบอโนมิก 
(Anomic Suicide) เกิดจากจากขาดข้อก าหนดของบุคคลกับสังคม เมื่อระเบียบซึ่งเป็นบรรทัด
ฐานที่แวดล้อมการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเกิดหย่อนยานลง เป็นเหตุให้ขาดการยึดเหนี่ยวและ
ชี้น าอุปนิสัยของมนุษย์ หรือการยึดเหนี่ยวของบูรณาการในทางโครงสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นไปในอันหนึ่งอันเดียวเกิดล้มเหลวลง มนุษย์ก็เริ่มโน้มเอียงไปสู่การท าอัตวินิบาตกรรมแบบอ
โนมิก อัตวินิบาตกรรมแบบอโนมิกนี้เกิดขึ้นในสภาพการณ์ของความขัดสนและความขัดแย้ง เช่น 
ในช่วงมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ในขณะที่คนขาดบรรทัดฐานทางสังคมที่แน่นอน
ในทางปฏิบัติ อัตวินิบาตกรรมแบบนี้ มักเกิดขึ้นในทางสังคมที่เจริญมาก เช่นสังคมประเทศที่มี
ความเจริญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สวีเดน และญี่ปุุน ตัวอย่างอัตวินิบาตกรรมแบบอโนมิกของชนชั้น
กลางในเมืองไทยเร็วๆ นี้ ได้แก่ การพยายามท าอัตวินิบาตกรรมของนักธุรกิจเล่นหุ้น เนื่องจาก
ตลาดหลักทรัพย์ตก 
    ๔. คนที่มีข้อก าหนดทางสังคมมากเกินไป เรียกว่า อัตวินิบาตกรรมแบบเฟทัลลิสติก 
(Fatalistic Suicide) อัตวินิบาตกรรมแบบเฟทัลลิสติก (Fatalistic Suicide) มีลักษณะตรงกัน
ข้ามกับอัตวินิบาตกรรมแบบอโนมิก (Anomic Suicide) ซึ่งเป็นผลมาจากการมีข้อก าหนดทาง
สังคมมากเกินไป (Over integration) เดอร์ไคม์ ไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการอัตวินิบาตกรรม

                                                           
๓๐ฮาราคีรี หรือ เซ็ปปุกุ เป็นการฆ่าตัวตายโดยการคว้านท้อง ในยุคซามูไรของประเทศญี่ปุุน โดยใช้มีดสั้น

แทงที่หน้าท้องใต้เอวขวา แล้วกรีดมาทางซ้าย แล้วดึงมีดขึ้นข้างบน ซึ่งเป็นการเปิดเยื่อบุช่องท้องแล้วตัดล าไส้ให้ขาด 
หลังจากนั้นซามูไรอีกคนหนึ่งจะใช้ดาบซามูไรตัดศีรษะจนขาด 



๒๕ 
 
ประเภทนี้ เขาได้กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า อัตวินิบาตกรรมแบบเฟทัลลิสติก มีความส าคัญน้อยมากใน
สังคมปัจจุบัน เดอร์ไคม์ กล่าวว่า ในสังคมปัจจุบันนี้ มักจะพบกระท าอัตวินิบาตกรรมอยู่ ๒ 
ประเภท คือ อัตวินิบาตแบบอีโกสติก จะสูงขึ้นเมื่อปัจเจกบุคคลขาดการบูรณาการต่อชีวิตทาง
สังคมร่วมกัน และอัตวินิบาตกรรมแบบอโนมิก จะสูงขึ้น เมื่อบรรทัดฐานหรือค่านิยมทางสังคม
อ่อนแอจนไม่สามารถควบคุมการต้องการ หรือขับของปัจเจกบุคคลได้ 

 
 

จึงกล่าวได้ว่าสาเหตุและปัจจัยของการกระท าอัตวินิบาตกรรมหรือการฆ่าตัวตายนั้น เริ่ม
มาจากพ้ืนฐานทางสังคม ครอบครัว ถ้าหากบุคคลเติบโตมาในครอบครัวที่มีการกระท า
อัตวินิบาตกรรม ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรง ครอบครัวที่มีผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ก็จะให้ท าให้
บุคคลนั้นมีปัญหา เกิดภาวะความเครียด เกิดความบกพร่องทางจิตใจ ไม่สามารถอยู่ร่วมกับสังคม
ได้ และปัญหาในสังคมอีกมากมาย เช่น การสูญเสียคนที่รัก ความผิดหวัง ความอาย จากปัญหา
ดังกล่าวน าไปสู่มุมมองทัศนะคติที่ไม่ดี ท าให้บุคคลมีภาวะทางจิตที่ไม่ปรกติ มีความโศกเศร้าใน
ชีวิต เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จะน าไปสู่การกระท าอัตวินิบาตกรรมในที่สุดเพ่ือหนีปัญหา
เหล่านั้น 
 
    ๒.๓. ทฤษฎีเกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรม 
    การท าอัตวินิบาตกรรมเป็นการฆ่าตัวตายที่มีมายาวนาน บางวัฒนธรรมถือว่าเป็นเรื่อง
ที่ยอมรับได้ เช่น การฆ่าตัวตายตามสามีของสตรีอินเดีย เป็นต้น จึงมีการจัดประเภทของการท า
อัตวินิบาตกรรมตามลักษณะของการท าอัตวินิบาตกรรมดังกล่าวแล้ วข้างต้น ด้วยความ
หลากหลายของเหตุจูงใจ ความจ ายอมของการท าอัตวินิบาตกรรม ท าให้นักวิชาการได้ศึกษา
ทฤษฏีที่เกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรมทั้งทางด้านสังคมวิทยา จิตวิทยา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
  

 
 
๑) ทฤษฏีด้านสังคมวิทยา 
อีไมล์ เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ศึกษาเรื่อง

อัตวินิบาตกรรมโดยวิธีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรมในสังคมต่างๆ กล่าวว่า 
การท าอัตวินิบาตกรรมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งสามารถจัดเป็นรูปแบบพ้ืนฐาน ๓ กลุ่ม 
ตามการใช้ชีวิตในสังคม 

 



๒๖ 
 

   ๑.๑) การท าอัตวินิบาตกรรมด้วยนึกถึงแต่ตนเอง (Egoistic suicide) เป็นการฆ่าตัว
ตายอันเนื่องมาจากการมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ไม่มีความหมายเพราะไม่สามารถผสมผสานตนเองให้เข้า
กับสังคมได้ (Lack of poor social) ขาดความรู้สึกผูกพันกับครอบครัวหรือสังคม รู้สึกว่าคนเอง
ไร้ค่าถูกทอดทิ้ง ขาดการช่วยเหลือ สนับสนุน เช่น คนโสดจะฆ่าตัวตายมากกว่าคนที่สมรสแล้ว 
คนที่อยู่ในสังคมชนบทฆ่าตัวตายน้อยกว่าคนที่อยู่ในสังคมเมือง เป็นต้น 

 

๑.๒) การท าอัตวินิบาตกรรมเพ่ือเสียสละ (Altruistic suicide) เป็นการฆ่าตัวตายอัน
เป็นผลจากการที่ผู้นั้นเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยความรู้สึกอันแรงกล้า (Excessive indentification 
and intergration) มีความผูกพันต่อสังคมมากกเกินไป เป็นการฆ่าตัวตายเพ่ือเสียสละ เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้อ่ืนมากกว่าชีวิตของตนเอง การฆ่าตัวตายจึงกระท าอย่างมีเหตุผล ตั้งใจกระท า
โดยมีจิตส านึกของตนเอง เพ่ือหน้าที่ การงาน วินัย ศาสนา และอุดมการณ์ทางการเมือง เช่น 
ชาวญี่ปุุน ผูกพันและมีชาตินิยมสูงมาก  

 

 ๑.๓) การท าอัตวินิบาตกรรมจากอารมณ์ชั่ววูบ (Anomic suicide) เป็นการฆ่าตัวตาย
อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติต่างๆ ที่มีผลต่อการควบคุมอารมณ์ ท าให้สมาชิกในสังคมเกิด
ความรู้สึกสับสน ปรับตัวไม่ทัน เกิดความคิดชั่ ววูบ จึ ง ท าการฆ่าตัวตาย เช่น การท า
อัตวินิบาตกรรมของบุคคลส าคัญในชีวิต ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ อารมณ์โกรธและไม่สมหวัง 
ความเหนื่อยล้า และท้อแท้ อาจน าไปสู่การท าอัตวินิบาตกรรม๓๑ 

 

เดอร์ไคม์ ได้ชี้ให้เห็นว่า บูรณาการทางสังคมและข้อก าหนดทางสังคมมีอิทธิพลต่อบุคคล 
การที่ปัญหาการท าอัตวินิบาตกรรม การอัตวินิบาตกรรมเกิดขึ้นเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับปัจจัยแวดล้อม เช่น เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม 
อายุ เชื้อชาติศาสนา๓๒ 

 
 ๒) ทฤษฏีด้านจิตวิทยา 

 นักทฤษฎีจิตวิเคราะห์ฟรอยด์ (Singmund Freud, พ.ศ.๒๓๙๙-๒๔๘๒) ได้กล่าวถึง
โครงสร้างของบุคลิกภาพมี ๓ ส่วน คือ จิตใต้ส านึก (Id) จิตส านึก (Ego) และจิตเหนือส านึก 
(Superego) ดังนี้ 

                                                           

 ๓๑Durkhem E., Suicide, (New York: MemmillanPublising, 1966), p.165. 
๓๒วีรพล กุลบุตร, แนวโน้ม/ทฤษฎี/ การป้องกันและการแก้ไข, (กรุงเทพมหานคร: กองบังคับบัญชาการ

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ, ๒๕๔๐), หน้า ๖๗. 



๒๗ 
 
 ๑) จิตใต้ส านึก อิด (Id) เป็นลักษณะจิตใจที่ไม่ได้ขัดเกลา เป็นความต้องการที่จะแสวงหา
ความพึงพอใจให้ตนเอง เป็นความต้องการเบื้อต้นของคน (Lower self) ปราศจากการคิด
ไตร่ตรองด้วยเหตุผลและคุณธรรม เป็นที่ตั้งของสัญชาตญาณ (Instinct) และยังเป็นที่ตั้งของแรง
ขับพ้ืนฐาน ได้แก่ แรงขับทางเพศ (Sexual drive) และความก้าวร้าว (Aggressive drive) ถ้าอิด
เป็นตัวควบคุมให้บุคคลสนองความต้องการของตน จะท าให้บุคคลขาดการด ารงอยู่ บนพ้ืนฐาน
ของความจริง และความเหมาะสมถูกต้อง ดังนั้นจึงมี อีโก้ (Ego) เกิดข้ึน      
 ๒) จิตส านึก อีโก้ (Ego) เป็นตัวกลางในการแสดงออกของบุคลิกภาพ เป็นที่ตั้งของสติ 
เป็นสื่อกลางระหว่างสัญชาตญาณกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ควบคุมภาวะขาดการไตรตรองของอิด 
และอีโก้เป็นสิ่งที่อยู่ในสภาพความเป็นจริง 
 ๓) จิตเหนือส านึก ซุปเปอร์อีโก้ (Superego) เป็นตัวแทนของศีลธรรม และบรรทัดฐาน
ของสังคม และเป็นตัวที่จะตัดสินว่าอะไรผิด อะไรถูก ดี หรือไม่ดี มักจะเป็นอุดมคติมากกว่าความ
เป็นจริง 
 

 จากโครงสร้างของบุคลิกภาพดังกล่าว ฟรอยด์ ได้ให้ทัศนะของอัตวินิบาตกรรม ไว้ ๒ 
ประการ คือ๓๓ 
 ๑. คนทีก่ระท าอัตวินิบาตกรรมมักเป็นคนที่ต้องสูญเสียบุคคลที่ตนรักมาก และแค้นมาก
ในเวลาเดียวกันเป็นความรู้สึกแบบสองฝักสองฝุาย โดยที่ความเครียดแค้นก่อให้เกิดความคิด
ก้าวร้าวที่จะท าร้าย แต่ขณะเดียวกันความรักที่มีอยู่จะเบนความก้าวร้าวให้มุ่งเข้าหาตนเอง 
(Introjections) กลับกลายเป็นการลงโทษตัวเอง คิดว่าตัวเองไม่ดี สมควรได้รับการลงโทษ ถ้า
ความคิดดังกล่าวรุนแรง ถึงขนาดก็อาจจะท าให้บุคคลนั้นท าอัตวินิบาตกรรมได้ 
 ๒. คนที่กระท าอัตวินิบาตกรรมเพราะมีความก้าวร้าวและมีสัญชาติญาณการท าลาย 
(Death instinct) หรือเรียกว่า Thanatosเกิดพลิกกลับมาท าลายชีวิตตนเอง หมายความว่า ผู้ที่มี
พฤติการณท์ าอัตวินิบาตกรรมนั้นเกิดจากพฤติกรรมก้าวร้าวและสัญชาติญาณของเขาเองที่มีความ
ต้องฆ่าหรือท าลายผู้อ่ืนให้ถึงแก่ความตายแต่เมื่อการกระท าไม่ส าเร็จก็เกิดให้ความคิดนั้นหวนมา
ท าลายตนเองแทน ดังที่ ฟรอยด์อธิบายไว้ในบทความเรื่อง Civilization and Its Discontents 
พ.ศ. ๒๔๗๖ ว่าสิ่งที่เกิดแก่ผู้ก้าวร้าวเมื่อความก้าวร้าวนั้นท าอันตรายต่อผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนไม่ได้ คือ
สัญชาตญาณก้าวร้าวนั้นจะย้อนสู่กลับแหล่งก าเนิด อีโก้ ของคนผู้นั้น และต่อต้านอีโก้ที่มีอยู่เดิม
หรือซุปเปอร์อีโก้ ในรูปของมโนธรรมที่เข้มแข็งควบคุมอีโก้ส่วนอ่ืน ความตึงเครียดระหว่างมโน

                                                           
๓๓พระธิติวุฒิ จนฺทโสภโณ (หมั่นมี), การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอัตวินิบาตกรรมตามแนว

พุทธจริยศาสตร์, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓๕-๓๖. 



๒๘ 
 
ธรรมส่วนนี้ย้อนกลับกับอีโก้ที่มีอยู่เดิมนั้น เรียกว่า ความรู้สึกผิด (guilt) ซึ่งแสดงออกโดยความ
ต้องการถูกลงโทษ (Self-Punishing Conscience) 
 

    ตามทฤษฎีของฟรอยด์ ได้ว่า การท าอัตวินิบาตกรรมเกิดจากแรงกระตุ้นอันเป็น
สัญชาตญาณเดิมของมนุษย์ที่มุ่งตาย (Thamatos) ซึ่งฟรอยด์เชื่อว่ามีอยู่คู่กับสัญชาตญาณตรง
ข้ามคือมุ่งชีวิต (Eros) รวมทั้งเป็นความโกรธต่อสิ่งที่รัก แต่กลับมาโกรธตัวเอง โดยความโกรธนี้
ย้อนกลับมาสู่ตัวเองจึงฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายเป็นความก้าวร้าวต่อชีวิตตัวเอง ลักษณะอาการ
จะเป็นคนที่เกลียดตัวเอง บุคลิกภาพเดิมมักเป็นคนจริงจัง เอาแต่อารมณ์ และมักจะมีความส านึก
ผิดในสิ่งที่ตัวเองกระท าผิดไปอยู่เสมอ ส่วนการฆาตกรรมก็คือการก้าวร้าวต่อชีวิตคนอ่ืน๓๔

 
 

 นอกจากนี้แล้ว แมนนิเจอร์ ได้อธิบายถึงแรงขับทางด้านจิตใจที่ท าให้บุคคลเกิดการท า
อัตวินิบาตกรรมไว้ว่า 
 ๑) ความประสงค์ที่จะฆ่า (the wish to kill) ความประสงค์นี้เป็นแรงขับที่มาจากความ
ก้าวร้าวและมองตัวเป็นเสมือนเปูาหมายที่ปรารถนาจะฆ่า 
 ๒) ความประสงค์ที่จะถูกท าอัตวินิบาตกรรม(the wish to be killed) ความประสงค์นี้
เป็นการยอมจ านนต่อความเจ็บปวดทรมานไปจนถึงระดับของความตายทั้งนี้เนื่องจากความ
เจ็บปวดนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความสุขความสุขนี้เป็นความส านึกผิดซึ่งเกิดจากสัญชาติญาณความ
ก้าวร้าวที่ท างานในระดับจิตไร้ส านึก 
 ๓) ความประสงค์ที่จะตาย (the wish to be die) ความประสงค์นี้เป็นแนวคิดที่
สามารถอธิบายได้ว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายอาจมีจิตไร้ส านึกซึ่งเชื่อว่าการฆ่าตัวตายเป็นการเปลี่ยนจิตใจ
ใหม่ความตายเป็นการหลีกหนีเพ่ือจะได้กลับมาใหม่แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นจึงท าให้
เกิดความรู้สึกขัดแย้งระหว่างจิตส านึกและจิตไร้ส านึก๓๕ 
  
 ๓) ทฤษฏีปัญญานิยม 
 ทฤษฏีนี้มุ่งศึกษาการฆ่าตัวตายโดยการท าความเข้าใจกระบวนการคิดของมนุษย์เป็น
ส าคัญและเชื่อว่าการฆ่าตัวตายมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของกระบวนการคิด โดยอธิบายว่า
บุคคลที่พยายามฆ่าตัวตายมีการประมวลเหตุการณ์ในชีวิตแตกต่างจากบุคคลปกติ (biased 

                                                           

 ๓๔ประมัย ฤทธิรณ, “ภูมิหลังส่วนบุคคลและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการฆ่าตัวตายของ
ประชาชนจังหวัดสุรินทร์”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 
๒๕๔๘), หน้า ๑๕. 

๓๕นีรา พรเดชวงค์ , “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพยายามฆ่าตัวตายของผู้ปุวยโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร”, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๘), หน้า ๒๑. 



๒๙ 
 
information processing) หรือมีการตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบิดเบือนไปจากความเป็นจริง 
(distorted cognition) ซึ่งน าไปสู่การรับรู้ที่ผิดพลาดหลายประการ นอกจากนี้ บุคคลที่พยายาม
ฆ่าตัวตายมักมีรูปแบบความคิดที่ไม่ยืดหยุ่น (cognitive rigidity) หรือมีวิสัยทัศน์แคบ 
(tunnelvision) อาทิเช่น การมองว่าชีวิตเป็นสิ่งที่น่ากลัว ความตายคือทางเลือกเดียวที่มีอยู่ เป็น
ต้นมีวิธีการคิดเป็นแบบสุดขั้ว (dichotomous thinking) มีความจ ากัดในการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา (deficient problem solving) จึงไม่สามารถจัดการกับปัญหาในชีวิต หรือมีลักษณะ
การคิดติดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ruminative response style) ตลอดเวลา จนท าให้เกิดภาวะ
ซึมเศร้า (depression) ความรู้สึกสิ้นหวัง (hopelessness) และความคิดฆ่าตัวตาย (suicidal 
ideation)๓๖ 
 
 ๔) ทฤษฎีการหลบหนี (Escape theory)  
 เกิดจากที่บุคคลประสบภาวะปัญหาต่างๆ เข้ามาในชีวิตแล้วต้องการที่จะหลบหนีปัญหา
นั้น เกิดความรู้สึกพ่ายแพ้แห่งตน ซึ่งส่งผลให้บุคคลกระท าการฆ่าตัวตายในที่สุด เริ่มจากบุคคล
ประสบกับเหตุการณ์ทางลบในชีวิต หรือก็คือการที่บุคคลให้ความหมายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
ตกลงจากมาตรฐานหรือความคาดหวังของตนเอง เมื่อบุคคลรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างความ
ต้องการของตนและความเป็นจริงที่เกิดขึ้น แทนที่จะมองว่ามีสาเหตุมาจากภายนอกกลับโทษว่า
ตนเองไม่ดีพอ ไร้ความสามารถ และรู้สึกผิด เกิดเป็นความรู้สึกเกลียดชังตนเองขึ้นซึ่งสภาพ
อารมณ์ทางลบเหล่านี้ผลักดันให้บุคคลพยายามก าจัดอารมณ์ทางลบออกไปโดยเร็วโดยไม่ค านึงถึง
ความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตามมาในระยะยาว ประกอบกับบุคคลมี๓๗ 
 
 ๕) ทฤษฏีของนักมรณวิทยา (Suicidologist or Thanatologist)  
 Shneidmanจิตแพทย์ชาวอเมริกัน ผู้บุกเบิกโลกแห่งความรู้เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายจน
เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างและได้รับการขนานนามว่าเป็นนักมรณวิทยา ในช่วงเวลากว่าสี่สิบปีของ
ประสบการณ์การท างานในฐานะนักจิตวิทยาคลินิกและนักวิจัย Shneidmanเชื่อว่าการฆ่าตัวตาย
มีสาเหตุมาจากความเจ็บปวดทางจิตใจ (psychological pain or psychache) ที่มากเกิด
ขีดจ ากัดของบุคคลเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นผลจากการที่บุคคลไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ
ทางด้านจิตใจ ซึ่งความต้องการทางด้านจิตใจที่เขาอ้างถึงนั้น มีการกล่าวไว้ในทฤษฎีบุคลิกภาพ

                                                           
๓๖ขนิษฐา แสนใจรักษ์, “ในช่ัววูบของการฆ่าตัวตาย: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาในผู้ที่ผ่าน

ประสบการณ์การพยายามฆา่ตัวตาย”, หน้า ๑๕-๑๖. 
๓๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖. 



๓๐ 
 
ของ Murray ทั้งนี้ Shneidmanตั้งข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่ของการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมา
จากการที่บุคคลไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานทางด้านจิตใจในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ต่อไปนี้ คือ  
 ๑) การไม่ได้เป็นที่รัก ไม่ได้รับการยอมรับ และไม่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ  
 ๒) การสูญเสียความสามารถในการควบคุม คาดการณ์และจัดการสิ่งต่างๆ  
 ๓) การสูญเสียภาพลักษณ์และการหลีกหนีจากความอับอายที่เกิดขึ้น  
 ๔) ความสัมพันธ์กับบุคคลส าคัญแตกหักร่วมกับมีความเจ็บปวดเสียใจ  
 ๕) ความโกรธที่ก้าวร้าวรุนแรงมากเกินปกติ  
 การไม่ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้สร้างความปวดร้าวใจให้กับบุคคลผู้
นั้นเป็นอย่างมาก และมากขึ้นจนกระทั่งบุคคลทนรับต่อไปไม่ไหว (unbearable mind) ซึ่งใน
ภาวะนั้นบุคคลจะเกิดความสับสนขึ้นในจิตใจ โดยมีความคิดขัดแย้งระหว่างการฆ่าตัวตายและ
การมีชีวิตอยู่ ก่อนที่บุคคลจะเลือกความตายในที่สุด จากนั้นจึงคิดหาวิธีการที่จะใช้ฆ่าตัวตายและ
พยายามฆ่าตัวตายเพื่อหลีกหนีจากความเจ็บปวด หรือเพ่ือให้ความเจ็บปวดใจยุติลงอย่างถาวร 
 

 นอกจากนี้ Shneidmanได้สรุปลักษณะร่วมที่ส าคัญของการฆ่าตัวตายซึ่งมีด้วยกัน
ทั้งหมด ๑๐ประการ โดยการฆ่าตัวตายจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้น  
 ๑) ใช้การฆ่าตัวตายเป็นการแสวงหาทางออกของปัญหา  
 ๒) เข้าสู่จุดสิ้นสุดของการตระหนักรู้  
 ๓) ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ  
 ๔) รู้สึกสิ้นหวังหรือไร้ที่พ่ึง  
 ๕) รู้สึกสองจิตสองใจหรือลังเลกับการมีชีวิตอยู่  
 ๖) มีการรับรู้ต่อทางออกของปัญหาคับแคบลง  
 ๗) มีความต้องการที่จะหลีกหนี 
 ๘) ใช้การฆ่าตัวตายเป็นการเรียกร้องความช่วยเหลือ  
 ๙) มีความก้าวร้าวรุนแรงรวมอยู่ด้วย 
 ๑๐) มีรูปแบบการแก้ปัญหาในลักษณะเดิมๆ มาโดยตลอด 
 
 Shneidmanกล่าวย้ าว่าความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสซึ่งเกิดจากความต้องการที่ไม่ได้รับ
การตอบสนอง เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้บุคคลพยายามฆ่าตัวตาย หรือสามารถกล่าวได้ว่าการฆ่า
ตัวตายคือวิธีการที่บุคคลน ามาใช้เพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ใจนั่นเอง๓๘ 
                                                           

๓๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗. 



๓๑ 
 
 
 ๖) ทฤษฎีสัมพันธภาพทางจิตใจระหว่างบุคคล (Interpersonal-psychological 
theory)  
 Joiner เชื่อว่าการฆ่าตัวตายจะส าเร็จได้ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีความปรารถนาที่จะตายและมี
ความสามารถที่จะกระท าการฆ่าตัวตายร่วมกัน ทฤษฎีนี้เสนอว่าความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมและความรู้สึกมีส่วนรับผิดชอบต่อความอยู่ดีมีสุขของบุคคลใกล้ชิดถือเป็นความต้องการ
พ้ืนฐานของแต่ละบุคคล เมื่อบุคคลไม่สามารถบรรลุถึงความต้องการพ้ืนฐานเหล่านี้ นั่นก็คือ
บุคคลรู้สึกว่าตนเองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคมและเป็นภาระพ่ึงพิงผู้อ่ืนจึงเป็นสาเหตุท าให้
บุคคลนั้นเกิดความปรารถนาที่จะตาย แต่ความปรารถนาที่จะตายเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ
จะท าให้บุคคลผู้นั้นเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย แต่บุคคลต้องมีความสามารถในการท าให้ตนเอง
บาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตร่วมด้วยการฆ่าตัวตายจึงจะเกิดขึ้นได้๓๙ 
 

 จึงกล่าวได้ว่า ทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรม พบว่าปัญหาการกระท า
อัตวินิบาตกรรม เป็นปัญหาที่ความเกี่ยวเนื่องจากปัญหาภายนอก คือ ปัญหาทางสังคมที่มีความ
วุ่นวาย สิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ไม่ดี ส่งผลให้จิตใจของผู้ประสบภาวะปัญหาดังกล่าว ไม่กล้าเผชิญ
กับสังคม อยู่ตัวคนเดียว เกิดความทุกข์ขึ้นมา จนกระทบกับภายในจิตใจ ท าให้มีสภาวะจิตใจที่ไม่
มีความสุข มีความเดือดร้อน หากผู้ที่มีความคิดเข้าใจกับปัญหาก็จะแก้ไขปัญหานั้น แต่ส าหรับผู้ที่
กระท าอัตวินิบาตกรรมจะมีความคิดที่จะท าร้าย มีความคิดที่จะหนีปัญหาเหล่านั้น แรงกดดัน
ต่างๆ เหล่านั้นจะส่งผลให้เกิดการกระท าอัตวินิบาตกรรม 
 

        ๗) กรอบแนวคิดของการวิจัย 

         กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีกรอบแนวคิดที่ส าคัญในลักษณะของกระบวนการ 

และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งผลลัพธ์จากการศึกษา ดังนี้ 

 

 

 

 

                                                           
๓๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘. 

การแก้ไขปัญหาการท า

อัตวินิบาตกรรมตามหลักคิด

ของด้านสหวิทยาการ 

พฤติกรรมและแนวโนม้การ

ท าอัตวินิบาตกรรมของ

เยาวชน 



๓๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ๒.๑.๕ ปัจจัยท่ีเสี่ยงต่อการท าอัตวินิบาตกรรม 
 นอกจากสาเหตุที่ท าให้บุคคลท าอัตวินิบาตกรรมแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืนที่ท าให้บุคคล
ตัดสินใจที่จะกระท าอัตวินิบาตกรรม ซึ่ งบุคคลเหล่านี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะกระท า
อัตวินิบาตกรรม ซึ่งสามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 
 

สุวัทนา อารีพรรค ได้กล่าวถึงลักษณะที่บ่งชี้ให้ทราบว่าบุคคลมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการ
กระท าอัตวินิบาตกรรมสูง มีดังนี้  

   ๑. มีอารมณ์เศร้า โดยเฉพาะถ้ามีอาการทางกายร่วมด้วย เช่น เบื่ออาหาร น้ าหนักลด 
ขาดแรงกระตุ้น นอนหลับยาก และอาการเคลื่อนไหวช้าลง 

   ๒. การนอนไม่หลับอย่างรุ่นแรง 
   ๓. ความกังวลเกี่ยวกับอาการทางกาย (hypochondriasis) 
   ๔. ความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ คนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ อาจเนื่องจากจิตไร้

ส านึกต้องการจะฆ่าตัวตาย 
   ๕. การขาดเปูาหมายในอนาคต แสดงว่าขาดความหวังในชีวิต 
   ๖. มีอาการประสาทหลอนที่ออกค าสั่ง เป็น เสียงสั่งให้ฆ่าตัวตายตนเองก่อนหรือเป็น

เสียงเรียกให้อยู่ด้วยในโลกอ่ืนซึ่งสุขสบายกว่า 
   ๗. โรคจิตเภท ทั้งท่ีมีอาการเริ่มแรกหรืออาการชัดเจน มักมีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัว

ตายทั้งคู่ เนื่องจากผู้ปุวยมีความคิดที่ผันแปรไปจากความเป็นจริง กับการรับรู้ความรู้สึกผิดไป 

วิธีการป้องกันการท า

อัตวินิบาตกรรมของ

เยาวชนตามหลัก

พระพุทธศาสนา 

แนวคิดเรื่องการกระท า

อัตวินิบาตกรรม 

การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันการ

กระท าอัตวินิบาตกรรมเยาวชน

โรงเรียนศรสี าโรงชนูปถัมภ์ 

จังหวัดสุโขทัย 

แนวคิดการท า

อัตวินิบาตกรรมใน

พระพุทธศาสนา 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ในการปูองกันการท า

อัตวินิบาตกรรม 



๓๓ 
 
ได้แก่มีประสาทหลอน และการแปลภาพจิต ตลอดจนการตัดสินใจเสีย เพราะฉะนั้นถ้ามีความคิด
อยากฆ่าตัวตายก็อาจจะกระท าโดยวิธีรุนแรง (ในบางรายอาจไม่แสดงความคิดจะฆ่าตัวตายให้
ผู้อื่นทราบเลย อยู่ๆ ก็กระท าเนื่องจากความหลงผิด หรืออาการทางจิต) 

   ๘. ปัญหาทางเพศ คนที่มีความวิปริตทางเพศ เช่น รักร่วมเพศ มักจะมีความเสี่ยงต่อ
การฆ่าตัวตายสูง โดยเฉพาะถ้าเศร้า อายุมาก หรือติดสุรา 

   ๙. การติดสุราและยาเสพติดอาจเป็นลักษณะหนึ่งของการพยายามฆ่าตัวตาย 
ยิ่งกว่านั้นสุราและยาเสพติดบางชนิดยังเป็นตัวกระตุ้นให้ท าร้ายตนเองและผู้อื่นได้ 

   ๑๐. มีประวัติการสูญเสียในระยะเวลาใกล้เคียงกัน อาจเป็นการสูญเสียบุคคลหรือของ
ที่รัก โดยการจากกัน ตาย หรือสูญหายในระยะเวลาใกล้ๆ นั้น หรือครอบรอบปีของการสูญเสีย 

   ๑๑. มีการผ่าตัดหรือคลอดบุตรใหม่ๆ หลังผ่าตัดและหลังคลอดผู้ปุวยบางรายจะมี
อารมณ์เศร้ามากโดยอธิบายสาเหตุไม่ได้ และบางรายมีความคิดอยากตาย 

   ๑๒. โรคทางกายโดยเฉพาะโรคที่รักษาไม่หาย โรคที่ท าให้ทุกข์ทรมาน และโรคท าให้
การพิการ มักจะท าให้เกิดความเศร้าและเบื่อหน่ายชีวิต โดยเฉพาะถ้าคนนั้นๆ เคยเป็นคนที่
แข็งแรงและช่วยตัวเองอยู่เสมอ 

   ๑๓. การตกงานหรือปัญหาการเงิน ก็ท าให้ท้อแท้ สิ้นหวัง และเบื่อหน่ายชีวิต 
   ๑๔. การอยู่ล าพัง จะเป็นการอยู่ล าพังเพราะขาดคู่หรือเคยมีคู่แต่แยก หย่า หรือตาย

จากกัน ท าให้เกิดความว้าเหว่และความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าได้บ่อย และมากกว่าคนมีเพ่ือน 
   ๑๕. เคยกระท ามาก่อน ร้อยละ 50-80 ของคนที่พยายามฆ่าตัวตายมีประวัติเคย

กระท ามาก่อน ในรายที่มีประวัติเคยพยายามบ่อยๆ หรือเคยพยายามในระยะเวลาอันใกล้มักมี
ความเสี่ยงสูงที่จะท าอีก 

  ๑๖. ความรุนแรงของกระกระท า รายที่จะกระท าจนเกิดอาการรุนแรงย่อยแสดงว่า
น่าจะมีความตั้งใจจริงที่จะตาย รายที่เลือกวิธีรุนแรงและหวาดเสี่ยว เช่น การยิง การแทง การ
แขวนคอ การกระโดดจากที่สูง หรือเผาตัวเองก็ย่อมแสดงว่ามีความตั้งใจที่จะตายมากกว่าคนที่
เลือกวิธีกินยา 

   ๑๗. การยกทรัพย์สินสมบัติส่วนตัวให้คนอ่ืน โดยเฉพาะของที่ตนรักและทะนุถนอม 
หรือการเขียนพินัยกรรมมอบทรัพย์สมบัติ แสดงว่ามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะตาย 
    ๑๘. การไม่ได้อะไรจากความตายพยายามฆ่าตัวตายน่าจะนึกถึงว่าเขาไม่ได้ท าเพ่ือหวัง
ผลจากผู้อื่น นอกจากต้องการตายจริงๆ 



๓๔ 
 
    ๑๙. รายที่มีประวัติบุคคลในครอบครัว เคยพยายามฆ่าตัวตายหรือฆ่าตัวตายส าเร็จ๔๐ 
  

 นอกจากนี้ ชวนีย์วงศาพิชณ์ศึกษาการฆ่าตัวตาย ปัญหาในยุคสังคมวิกฤติ ได้ประเมินว่าผู้
ที่มีอัตราเสี่ยงต่อการกระท าอัตวินิบาตกรรม สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยเหล่านี้ 
    ๑. เคยมีประวัติพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน ๑ ใน ๓ ของผู้ที่ส าเร็จจะเคยพยายามฆ่า
ตัวตายมาก่อน และการกระท าครั้งที่ ๒ มักจะเกิดภายในเวลา ๙๐ วันหลังจากพยายามครั้งแรก 

    ๒. แสดงเจตนว่าจะฆ่าตัวตาย เช่น เขียนจดหมายลาตาย หรือพูดว่า “อยู่ไปก็ไม่มี
ความหมาย” “ชีวิตของผมไร้ค่าจริงๆ ไม่รู้จะอยู่ไปท าไม” บุคคลที่แสดงเจตนาเช่นนี้มีโอกาสฆ่า
ตัวตายสูงมาก 

    ๓. มีปัญหาสุขภาพ การเป็นโรคเรื้อรังโรคที่รักษาไม่หาย หรือโรคที่มีความเจ็บปวด
ทรมานมาก กระตุ้นให้คนเราคิดฆ่าตัวตายได้ง่ายๆ เช่น ผู้ที่ทราบตนเองติดเชื้อโรคเอดส์ จะเกิด
ความคิดว่าถึงอย่างไรก็รักษาไม่หาย ยิ่งนานขึ้นอาการของโรคก็จะรุนแรงมากขึ้น ท าให้ตัดสินใจ
ฆ่าตัวตาย 

    ๔. มีโรคทางจิตเวช โรคทางจิตที่ผู้ปุวยมีโอกาสฆ่าตัวตายสูง มี ๔ ประเภท คือโรค
อารมณ์เศร้าอย่างรุนแรง โรคอาการหูแว่ว โรคติดสุรา และผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติ 
    ๕. เพศ เพศหญิงมีอัตราการพยายามฆ่าตัวตายมากกว่าเพศชายถึง ๓ เท่า แต่เพศชาย
ฆ่าตัวตายส าเร็จมากกว่าเพศหญิงถึง ๓ เท่าเช่นกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเพศชายนิยมใช้วิธีการ
รุนแรงในการฆ่าตัวตาย บุคคลรอบข้างไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันในขณะที่เพศหญิงมักเลือก
วิธีการที่ไม่รุนแรงผู้ประสบเหตุสามารถน าส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที 
    ๖. อายุ ผู้ที่มีอัตราเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มจะมีอายุน้องลง จะอยู่ในช่วงอายุ 
๒๐-๓๐ ปีเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับบุคคลที่อายุ ๕๐ ปีขึ้นไปพบอัตราการฆ่าตัวตายค่อนข้าง 

     ๗. สถานภาพสมรส คนโสดเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงสุดที่สุด รองลงมาได้แก่ ผู้ทีเป็น
หม้ายและหย่า ส่วนผู้ที่มีครอบครัวมีอัตราการฆ่าตัวตายต่ า 

     ๘. การงานและอาชีพ มีความเห็นที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับปัจจัยด้านอาชีพกล่าวคือ ใน
ประเทศทางตะวันตก ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายจะเป็นผู้ที่ใช้ความช านาญเฉพาะด้าน เช่น แพทย์ 
จิตแพทย์ วิศวกร ทนายความ ฯลฯ แต่ส าหรับสถิติในประเทศไทยพบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายมีอาชีพ
รับจ้าง นักเรียนและนักศึกษา 

 

                                                           
๔๐สุวัทนา อารีพรรค, ความผิดปกติทางจิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๒๔), หน้า ๕๓๐-๕๓๒. 



๓๕ 
 
 ในขณะที่วราภรณ์ ประทีบธีรานันต์ ได้ศึกษาอัตราการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมฆ่าตัวตายโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี สรุปถึงปัจจัยเสี่ยงของ
การท าอัตวินิบาตกรรมไว้ ดังนี้ 

๑. เพศ พบว่าเพศชายส่วนใหญ่จะฆ่าตัวตายส าเร็จ ขณะที่เพศหญิงจะพยายามฆ่าตัว
ตายมากกว่าแต่มักไม่ส าเร็จ เนื่องจากเพศชายจะมีบุคลิกภาพและการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากกว่า 
ดังนั้นจึงใช้การท าร้ายตนเองด้วยวิธีการที่รุนแรงโดยหวังผลให้ถึงแก่ชีวิต 
 ๒. อายุ พบว่ากลุ่มผู้พยายามฆ่าตัวตายมีแนวโน้มจะมีอายุน้อยลง ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม
วัยรุ่นและวัยท างานตอนต้น ในขณะที่ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จจะมีอายุมากขึ้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัย
กลางคนหรือวัยท างาน โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปมีแนวโน้มการฆ่าตัวตายส าเร็จมากข้ึน  

๓. อาชีพ พบว่าทั้งกลุ่มผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จและกลุ่มผู้พยายามฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้าง ผู้ใช้แรงงานมากที่สุด เนื่องจากอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่เพียงพอในการด ารงชีพ ส่งผลให้
เกิดความเครียด บางคนอาจแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว มีปัญหากับผู้อื่น มีความขัดแย้งในครอบครัว 
มีอารมณ์รุนแรงโมโหง่ายการตัดสินใจไม่เหมาะสม มีวิธีเผชิญปัญหาแบบมุ่งปรับอารมณ์มากกว่า
แก้ปัญหา 
  ๔. ประวัติการท าร้ายตนเอง พบว่า กลุ่มผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จมีประวัติการท าร้ายตนเองซ้ า
มากกว่ากลุ่มผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย ยิ่งมีประวัติการพยายามฆ่าตัวตายบ่อย ก็ยิ่งเพ่ิมความเสี่ยงใน
การฆ่าตัวตายส าเร็จมากข้ึน 
  ๕. เขตพ้ืนที่การปกครอง พบว่า กลุ่มผู้พยายามฆ่าตัวตายและกลุ่มผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ
ส่วนใหญ่มาจากต าบลที่มีเขตติดต่อกับพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองฯ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมี
ช่องว่างทางวัฒนธรรมและสังคม เพราะว่าปัญหาการฆ่าตัวตายมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมโดยเฉพาะเขตเมืองหรืออุตสาหกรรมอาจส่งผลให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกไม่มีความผูกพันใช้ชีวิตแบบตัวใครตัวมัน บางคนไม่สามารถปรับตัวได้จึงเกิดปัญหา
สุขภาพจิต 
  ๖. ระดับภาวะซึมเศร้า พบว่า ๑ ใน ๓ ของผู้พยายามฆ่าตัวตายมีภาวะซึมเศร้า เพราะผู้
มีภาวะซึมเศร้ามีความเสี่ยงสูงต่อการท าร้ายตนเองถึง ๑๗.๕๕ เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีภาวะ
ซึมเศร้า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างภาวะซึมเศร้ากับการฆ่าตัวตายคือความรู้สึก
สิ้นหวังเมื่อความรู้สึกนี้มีท่วมท้นขึ้นมา บุคคลนั้นๆ ก็อาจเลือกใช้การฆ่าตัวตายเป็นทางออกต่อ 
สภาวะอารมณ์ท่ีตนเองทนรับต่อไปอีกไม่ได้ นอกจากนี้ผู้ฆ่าตัวตายเชื่อว่าความทุกข์ใจ และปัญหา
ต่างๆที่เขาประสบอยู่ไม่มีทางดีข้ึนได้  
 ๗. วิธีการท าร้ายตนเอง พบว่า กลุ่มผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จท าร้ายตนเองด้วยวิธีการรุนแรง
หวังผลแก่ชีวิต ได้แก่ ผูกคอตาย กินสารก าจัดแมลง ใช้ปืน เป็นต้น ในขณะที่กลุ่มผู้พยายามฆ่าตัว



๓๖ 
 
ตายส่วนใหญ่ท าร้ายตนเองด้วยวิธีการที่ไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ได้แก่ กินยาเกินขนาดกิน
สารเคมีอ่ืนๆ เป็นต้น การที่พบว่ามีการใช้วิธีกินยาเกินขนาดหรือสารก าจัดแมลงค่อนข้างมากนั้น 
อาจเป็นเพราะยาหรือสารดังกล่าวมีอยู่ในบ้านอยู่แล้ว หรือหาซื้อได้ง่าย โดยเฉพาะสารก าจัด
แมลงที่มีในบ้าน/ชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 ๘. ปัญหาหรือสาเหตุกระตุ้นในการท าร้ายตนเอง พบว่ากลุ่มผู้พยายามฆ่าตัวตายและผู้
ฆ่าตัวตายส าเร็จ ส่วนใหญ่มีปัญหาทะเลาะกับคนใกล้ชิด และน้อยใจที่ถูกดุด่า ต าหนิ บุคคลที่มี
ลักษณะเจ้าอารมณ์ หุนหันพลันแล่น มักมีปัญหาด้านสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนจนเกิดความรู้สึกว่า
ตนเองไร้ค่า มีความเสี่ยงต่อการท าร้ายตนเองถึง ๔.๖๒ เท่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคคลที่
พยายามฆ่าตัวตายจะมีเครือข่ายทางสังคมที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือน้อยกว่าบุคคลที่ไม่ฆ่า
ตัวตาย จึงท าให้เกิดความรู้สึกถูกแยกจากสังคม สูญเสียสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน รู้สึกโดดเดี่ยว 
ไร้ค่า และสิ้นหวัง จนน าไปสู่การพยายามฆ่าตัวตายในที่สุด  
 ๙. พฤติกรรมส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จมีปัญหาพฤติกรรมส่วนบุคคลที่ไม่
เหมาะสมในการใช้สารเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่และสุรา ร้อยละ ๒๖ ของผู้ปุวยติดสุราและสารเสพ
ติดมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวยาและสารเสพติดนี้ส่งผลให้กลุ่มผู้ฆ่า
ตัวตายส าเร็จเกิดปัญหาประสิทธิภาพในการท างานต่ า ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้และ
ขาดความยับยั้งชั่งใจ ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับบุคคลในครอบครัว
สัมพันธภาพไม่ดีต่อกัน จนท าให้เกิดภาวะซึมเศร้าและตัดสินใจท าร้ายตนเองในที่สุด๔๑

 
 

    ในขณะที่ สมภพ เรืองตระกูล กล่าวถึงปัจจัยที่เสี่ยงต่อการกระท าอัตวินิบาตกรรมไว้
อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 
 ๑. เพศ ชายมักจะฆ่าตัวตายมากกว่าหญิงประมาณ ๑ ต่อ ๓ ทั้งในยุโรปตะวันตกและใน
สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ นิการากัว ลักเซมเบอร์ก หรือแม้แต่ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน 

 ๒. ศาสนา ช่วยให้บุคคลมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยเฉพาะศาสนาที่ถือว่าการฆ่าตัวตายเป็น
บาป เช่นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและยิวจะมีอัตราการฆ่าตัวตายน้อยกว่าโปรเตส
แตนส์ 
 ๓. ครอบครัวแตกแยก จะฆ่าตัวตายสูง ซึ่งเป็นได้ทั้งก่อนแต่งงาน เช่นถูกทอดทิ้ง ว้าเหว่ 
โดยสถิติสูงสุดคือ พวกหย่าร้าง รองลงมาคือพวกพ่อหม้าย แม่หม้าย ส่วนคนแต่งงานที่มีชีวิต
ครอบครัวราบรื่นมีการฆ่าตัวตายน้อยมาก 

                                                           
๔๑วราภรณ์ ประทีบธีรานันต์, “อัตราการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับพฤติกรรมฆ่าตัวตาย

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบรุี”, วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ปีท่ี ๒๘ ฉบับท่ี ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๙๐-๑๐๓. 



๓๗ 
 
 ๔. สภาพเศรษฐกิจ นาภาวะเศรษฐกิจตกต่ าคนจะฆ่าตัวตายสูง เช่น ล้มละลาย สูญเสีย
ต าแหน่ง ว่างงาน เป็นต้น แต่ตอนภาวะเศรษฐกิจดี คนจะฆ่าตัวตายน้อย 

 ๕. โรคภัยไข้เจ็บ มีส่วนผลักดันให้คนฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่
หาย จะไม่อยากอยู่เป็นภาระแก่ใคร 

 ๖. อายุมาก อัตราการฆ่าตัวตายจะสูงมากตารมอายุไปด้วย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
โรคภัยไข้เจ็บ ความว้าเหว่ ความไม่มั่นคงในชีวิต กลุ่มชายที่ฆ่าตัวตายนี้อายุ ๔๕-๖๔ ปี มีสูงถึง 
๓๖.๗ เปอร์เซ็นต์ 
 ๗. ภาวะสงคราม อัตราการฆ่าตัวตายจะน้อยในยามสงคราม บุคคลจะเกิดการรวมกัน
อย่างแน่นแฟูน เพ่ือชาติบ้านเมือง เป็นความรักชาติเหนือกว่าตัวเอง การคิดท าลายตัวเองเลยก็จะ
ลดน้อยลงไปด้วย 

 จึงกล่าวได้ว่า ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการกระท าอัตวินิบาตกรรม ได้แก่ บุคคลที่ปัญหาทาง
สังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ตกงาน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหายาเสพติด มีการสูญเสีย มี
ปัญหาเกี่ยวกับร่างกาย เป็นโรคเรื้อรัง โรคประจ าตัวที่ไม่สามารถให้หาย มีภาวะความบกพร่อง
ทางจิตใจ บางกลุ่มมีพฤติกรรมการบอกลาจาก มีประวัติการพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่ส าเร็จ เป็น
ต้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่เสี่ยงจะไม่พ้นเรื่องปัญหาของสังคม ร่างกาย และจิตใจ 

 

๒.๒ พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วยการกระท าอัตวินิบาตกรรม 
 การกระท าอัตวินิบาตกรรมว่าโดยทั่วไป คือ พฤติกรรมการฆ่าตัวตายของบุคคล อัน
เนื่องมาจากปัญหาชีวิตสังคม เมื่อจะกล่าวถึงพุทธจริยศาสตร์ว่าด้วยการฆ่าตัวตาย เบื้องต้นควร
ท าความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวกับชีวิตในมุมมองทัศนะของพระพุทธศาสนา เพราะการฆ่าตัว
ตายคือการท าลายชีวิตตนเอง  
 
    ๒.๒.๑ การใช้ชีวิตในทัศนะของพระพุทธศาสนา 
    พุทธศาสนามองสิ่งทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากการมีส่วนประกอบต่างๆ มารวมกันเข้า 
และมีความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องและความอิงอาศัยกันนี้ 
นับว่าเป็นคุณสมบัติส าคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ท าให้ชีวิตด ารงอยู่และด าเนินไปได้ หมายความว่า ถ้า
จะให้มีชีวิตเกิดขึ้น ด ารงอยู่ และด าเนินต่อไปได้ ส่วนประกอบต่างๆ เหล่านั้นจะต้องไม่ใช่สักแต่
ว่ามา “กองรวม” กันอยู่ โดยไม่มีความเก่ียวเนื่องแบบอิงอาศัยกันเท่านั้น แต่ต้องมีความเชื่อมโยง
และถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและกันอย่างเหมาะสมด้วย ชีวิตจึงจะด ารงอยู่และด าเนินไปได้ เพราะ
เหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงมีทัศนะวา ตัวตนที่จริงของชีวิตนั้นไม่มี เป็นเพียงการประกอบขึ้น



๓๘ 
 
รวมกันจากส่วนประกอบอ่ืนๆ และส่วนประกอบอ่ืนๆ ก็มาจากส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่นเดียวกัน 
ชีวิตจึงไม่มีตัวตนแท้จริง เป็นเพียงการประกอบเข้าและอิงอาศัยกันอย่างเหมาะสมเท่านั้นเอง 

 

   ในทัศนะของพุทธศาสนาสิ่งที่เรียกว่า “ชีวิต” มีองค์ประกอบใหญ่ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่
เป็นรูปธรรมกับส่วนที่เป็นนามธรรม เป็นเรื่องของกายกับเรื่องของจิต องค์ประกอบใหญ่ทั้งสอง
ส่วนนี้ รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า ขันธ์ ๕ (The Five Aggregates) ซึ่งประกอบด้วย รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร และ วิญญาณ ดังนี้ 

๑. รูป (Corporeality) คือ ส่วนประกอบที่เป็นด้านกายภาพหรือด้านรูปธรรมทั้งหมด 
โดยสรุปก็คือ ร่างกาย (เนื้อหนังมังสา) และพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย หรือจะกล่าวอีกนัย
หนึ่งว่า คือ ส่วนที่เป็นสสารและพลังงานฝุายวัตถุ พร้อมทั้งคุณสมบัติและพฤติกรรมต่างๆ ของ
สสารและพลังงานเหล่านั้น  

๒. เวทนา (Feeling) คือ ส่วนที่เป็นความรู้สึก ซึ่งเกิดจากการได้สัมผัสผ่านทางประสาท
สัมผัสทั้ง ๕ และทางใจ ความรู้สึกนั้นอาจมีหลากหลาย เช่น ความรู้สึกร้อน หนาว อบอุ่น 
เจ็บปวด ผ่อนคลาย ฯลฯ กล่าวรวมๆ ได้ว่า เป็นความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ คือ ไม่สุข ไม่ทุกข์  

๓. สัญญา (Perception) คือ การก าหนดรู้ การจ าได้ และการแยกแยะความแตกต่าง
ของสิ่งที่รับเข้ามาทางประสาทสัมผัสต่างๆ ได้ เป็นอาการที่ใจรับรู้และสามารถบอกได้ว่าสิ่งนั้นๆ 
เป็นอะไร อันเป็นเหตุให้จ าสิ่งนั้นๆ ได้ เช่น จ ารูปร่าง สี เสียง กลิ่น รส สัมผัส และอาการต่างๆ 
ได้ 

๔. สังขาร (Mental Formation) ค าว่า สังขาร ในกรณีนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของร่างกาย
ที่เป็นเนื้อหนัง คือ ไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปธรรมหรือกายภาพ อย่างที่เข้าใจกันทั่วไป แต่เป็นเรื่องของ
จิตหรือเกี่ยวกับจิตมากกว่า ความหมายในที่นี้จึงหมายถึง “สภาพที่ปรุงแต่งจิต” ให้มีลักษณะ
ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นฝุายดี ฝุายชั่ว หรือเป็นกลางๆ (ไม่ดี ไม่ชั่ว) ก็ได้ ทั้งนี้ โดยมี เจตนา เป็น
ตัวน า กล่าวอย่างง่ายๆ สังขารนี้คือ ความนึกคิด ซึ่งอาจจะเป็นด้านดี ไม่ดี หรือเป็นกลางๆ ก็ได้ 

๕. วิญญาณ (Consciousness) ในที่นี้ก็ไม่ใช่อย่างเดียวกับสิ่งที่คนเชื่อกันทั่วไปว่า เป็น
สิ่งที่มีอยู่ในตัวคนเมื่อยังมีชีวิต และเมื่อตายแล้วก็ล่องลอยไปในภพภูมิต่างๆ แต่วิญญาณในที่นี้ 
หมายถึง การรับรู้อารมณ์ (object) โดยผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และทางใจ คือ รู้โดยผ่าน
ทางการเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้ลิ้มรส การรับสัมผัสทางกาย และการรู้อารมณ์ทาง
ใจ๔๒  

                                                           
๔๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, (กรุงเทพมหานคร:

สหธรรมิก, ๒๕๕๒), หน้า ๑๖-๑๗. 



๓๙ 
 
    จะเห็นได้ว่าสิ่งที่กล่าวว่า ส่วนประกอบทั้ง ๕ นั้น แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ ส่วนที่
เป็นรูปธรรม ได้แก่ รูปกาย และส่วนที่เป็นนามนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ เวทนา 
สัญญา สังขาร และวิญญาณ โดยแต่ละส่วนก็จะมีส่วนย่อยลงไปอีกมากมายตามลักษณะของขันธ์
นั้นๆ ตัวอย่างเช่น รูป หรือส่วนประกอบที่จัดว่าเป็นส่วนกายภาพนั้น มีส่วนประกอบย่อยลงไปอีก
ถึง ๒๘ อย่าง ในจ านวนนี้ ส่วนประกอบที่เราคุ้นเคยกันโดยมากคือ เรื่องของธาตุทั้ง ๔ (ดิน น้ า 
ลม ไฟ ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “มหาภูตรูป”) อันได้แก่ ปฐวีธาตุ คือ บรรดาสิ่งที่มีสภาพเป็น
ของแข็ง กินเนื้อท่ี อาโปธาตุ คือ ของเหลวหรือสภาวะที่ดูดซึม เตโชธาตุ คือ อุณหภูมิหรือสภาวะ
ที่แผ่ความร้อน และ วาโยธาตุ คือ สภาวะที่เคลื่อนไหว๔๓ ส่วนประกอบย่อยอ่ืนๆ มีอยู่อีกมากมาย 
 

    ดังนั้นชีวิตที่ประกอบด้วยขันธ์ ๕ นี้ เป็นชีวิตในระดับที่คนทั่วไปมักไม่ได้สังเกตเห็น 
หรือไม่ได้ตระหนัก เพราะการด าเนินไปและการท าหน้าที่ของส่วนประกอบแต่ละส่วน เป็น
กระบวนการที่ละเอียดอ่อน สังเกตรู้ได้ยาก แม้การท าหน้าที่ของส่วนที่เป็นรูปธรรม เช่น การ
ท างานของอวัยวะภายในบางส่วน เราแทบไม่สามารถสังเกตได้เลย เพราะทุกอย่างด าเนินไปอย่าง
เป็นธรรมชาติ ต่อเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับอวัยวะส่วนนั้นๆ เราจึงจะสามารถสังเกตได้ หรือใส่ใจ
อยากจะรู้  
 

 นอกจากนี้แล้ว ในความเข้าใจในชีวิตตามความหมายที่ว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและด ารงอยู่
จากการประกอบกันเข้าของส่วนต่างๆ โดยมีความสัมพันธ์กับโลกภายนอกโดยผ่านระบบ ๒ 
ระบบ คือ ระบบที่เป็นประตูแห่งการรับรู้ และ ระบบที่เป็นประตูแห่งการแสดงออก  
 

    ๑) ระบบการรับรู้ ประกอบด้วยช่องทางการรับรู้ ๖ ช่องทาง (เรียกว่า ”ทวารทั้งหก” 
ก็ได้) คือ ตา เป็นช่องส าหรับรับรู้รูปหรือสี และทรวดทรงของวัตถุสิ่งของต่างๆ หู รับรู้เสียง จมูก 
รับรู้กลิ่น ลิ้น รับรู้รส กาย รับรู้การสัมผัส และ ใจ รับรู้อารมณ์ต่างๆ ช่องทางทั้งหกนี้ พุทธศาสนา
เรียกว่า “อายตนะ” แปลว่า “ช่องทางเชื่อมต่อให้เกิดความรู้หรือการรับรู้”  
 ๒) ระบบการแสดงออก ประกอบด้วยช่องทางหลัก ๓ ช่องทาง คือกาย วาจา และ ใจ 
รูปแบบของการแสดงออกท่ีเราคุ้นเคยกันดีโดยผ่านช่องทางทั้งสามนี้ คือ การท า การพูด และการ
คิด หรือกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมนั่นเอง  
    จึงกล่าวได้ว่า ชีวิตในพระพุทธศาสนาเกิดจากการรวมกันของหลายสิ่งมารวมกัน และ
มีเหตุปัจจัยหนุนเนื่องอิงอาศัยกันอยู่จึงจะเป็นชีวิตได้โดยร่างกายกายนี้ประกอบด้วยขันธ์ ๕ ได้แก่ 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ โดยแต่ละขันธ์ก็จะมีส่วนย่อยออกไปอีกมากมาย ที่

                                                           
๔๓พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, (พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑), 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๙๓. 



๔๐ 
 
สังเกตได้ง่ายคือ รูปกายที่ประกอบด้วยธาตุ ดิน น้ า ไฟ ลม ประกอบกันเป็นร่างกายนี้ขึ้นมา มี
การรับรู้ผ่านช่องทางการรับรู้ตามร่างกาย และยังสามารถแสดงออกเป็น การกระท า การพูด และ
การคิดด้วย 
  
 

   ๒.๒.๒ คุณค่าของชีวิต 
    คุณค่าของชีวิตในทางพระพุทธศาสนาพิจารณาได้ ๓ ทาง ได้แก่ 

   ๑) คุณค่าในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ 
    พุทธศาสนาถือว่าการได้ก าเนิดอัตภาพเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างยิ่งดัง
พระพุทธพจน์ตรัสในเรื่องนี้ว่า “การได้อัตภาพเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ได้โดยยาก”๔๔ ที่เป็นเช่นนี้
เพราะเหตุผลสองประการคือ 
     ๑.๑) เพราะการที่คนจะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ในด้านร่างกาย
และจิตใจจะต้องอาศัยคุณธรรมที่ได้บ าเพ็ญบุญบารมีเพียงพอเหมาะสมตั้งแต่ชาติปางก่อนจึงจะ
มาเกิดได้เพราะมนุษย์เป็นสุคติภูมิคือภูมิแห่งความดีงามหรือเป็นที่อยู่ของสัตว์ผู้ไปดีไปงาม 
     ๑.๒) จุดเริ่มต้นความเป็นมนุษย์เริ่มตั้งแต่จิตดวงแรกคือปฐมวิญญาณเกิดขึ้น
ในครรภ์มารดา๔๕ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังจะต้องพบกับอุปสรรคคือความเสี่ยงต่อความตายดังมี
พระพุทธพจน์ว่า “มนุษย์ย่อมจุติตายหายไปสลายไปในกาลที่เป็นอัมพุทะบ้างในกาลเป็นเปสิ
บ้าง”๔๖ 
 

    ดังนั้น จึงมีค าสอนว่าชีวิตหรือตัวตนของเรานั้นนับว่าเป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุดและ
เป็นสิ่งที่หาได้ยากท่ีสุดเราจึงต้องทะนุถนอมให้ดี๔๗ อนึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้มิได้จ ากัดขอบเขตเพียง
แค่ชีวิตของตนเองเท่านั้นแต่ยังมุ่งให้มนุษย์รู้จักเคารพต่อชีวิตของผู้อื่นด้วย เนื้อความนี้จึงเป็นสิ่งที่
ชี้ว่าการท าลายคุณค่าของชีวิตก็ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงถึงขั้นขาดจากความเป็นพระภิกษุและ
จากหลักค าสอนที่เป็นจริยธรรมพ้ืนฐานของชาวพุทธ คือ “เบญจศีลหรือศีลห้า” และ “เบญจ
ธรรมหรือเบญจกัลยาณธรรม” ได้วางกฎเกณฑ์ในเรื่อง “การห้ามฆ่า” ไว้เป็นข้อแรกซึ่งเป็น
หลักการปฏิบัติเพ่ือเป็นการพิทักษ์รักษาชีวิตเว้นจากการกระท าด้วยตนเองและเว้นจากการ

                                                           

 ๔๔ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๒/๙๐. 
 ๔๕วิ.มหา. (ไทย) ๒/๑๘๑/๒๖๕. 
 ๔๖ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๑๘๓. 
 ๔๗พระศรีปริยัตโิมลี (สมชัย กุสลจิตโฺต), “ทบทวนตรงนี้สักนิดก่อนคิดฆา่ตัวตาย”, พุทธจักร, ปีท่ี ๕๑ฉบบั
ที่ ๑๒ (ธันวาคม, ๒๕๔๐): ๒๕. 



๔๑ 
 
สนับสนุนให้ผู้อ่ืนกระท าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเพ่ือเป็นการพิทักษ์มิให้มนุษย์มุ่งท าลายชีวิตที่ถือว่า
เป็นสิ่งมีค่านั้น 
 

๒) คุณค่าท่ีเกิดจากการฝึกฝนและพัฒนาตนเอง 
    พุทธปรัชญานั้นจัดอยู่ในกลุ่มปรัชญาแนวมนุษยนิยม (humanism) ซึ่งมีลักษณะ
ส าคัญ คือ ยกมนุษย์ไว้ในฐานะสูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวงเพราะมนุษย์มีศักยภาพที่จะฝึกฝนพัฒนาได้
และเมื่อพัฒนาแล้วก็จะเป็นสัตว์ที่ประเสริฐสุด๔๘ โดยอาศัยปัจจัยคือการพัฒนาทางด้านร่างกาย
และจิตใจให้ท าหน้าที่เป็นปกติและสอดคล้องกันดังพุทธพจน์ว่า “การฝึกจิตที่ควบคุมได้ยาก
เปลี่ยนแปลงง่ายชอบใฝุแต่อารมณ์ที่ปรารถนาจัดว่าเป็นความดีเพราะจิตที่ฝึกแล้วน าสุขมาให้๔๙ 
คือการท าให้จิตเกิดสุขภาพที่ดี เช่น แช่มชื่น เบิกบานอยู่เสมอ ให้จิตใจมีคุณภาพคือมีคุณธรรม
ต่างๆ เช่น ให้รู้จักบุญคุณของคนอ่ืนและพร้อมที่จะตอบแทนคุณและให้จิตมีสมรรถภาพคือมี
ความสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือจิตมีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับการ
ท างานและการพัฒนาจิตใจนั้นไม่มีสิ้นสุดจนกว่าจะถึงนิพพานซึ่งเป็นจุดที่จิตได้รับการพัฒนา
จนถึงที่สุดแล้วคือพ้นจากอ านาจของกิเลสอันเป็นโลกียวิสัยแล้ว๕๐ดังนั้น รากฐานทางจริยธรรม
ของบุคคลจึงขึ้นอยู่กับการรู้จักฝึกฝนพัฒนาและเมื่อพัฒนาแล้วก็ถือได้ว่าได้เตรียมชีวิตให้พร้อมที่
จะพัฒนาตนเองในด้านอ่ืนๆ จนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนๆ และสร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่
ตนเองและสังคมได้ 
  

    ๓) คุณค่าท่ีเกิดจากการด าเนินชีวิตด้วยปัญญา 
    จากพระพุทธพจน์ว่า “การเป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐ”๕๑การเป็นอยู่ด้วย
ปัญญาก็คือการเข้าใจชีวิตและมองชีวิตตามความเป็นจริง ในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือการมองชีวิตของ
มนุษย์ในฐานะที่ต้องติดต่อเชื่อมโยงกับโลกซึ่งมี ๒ ภาค เรียกว่า อายตนะหรือทวาร ได้แก่๑) รู้
และเสพเสวยโลกอาศัยทวาร ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจส าหรับรับรู้และเสพเสวยโลกที่ปรากฏ
แก่มนุษย์ โดยลักษณะอาการต่างๆ ที่เรียกว่า อารมณ์ ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและ

                                                           

 ๔๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งท่ี๔, (กรุงเทพมหานคร: 
สหธรรมมิกจ ากดั,๒๕๓๙), หน้า ๔๙๕๐. 

 ๔๙ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๓๕/๒๒. 
 ๕๐จ านง ทองประเสริฐ, พุทธศาสนากับสังคมและการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ต้นอ้อ 
แกรมมี่จ ากดั, ๒๕๓๙), หน้า ๓๒๕-๓๒๖. 
 ๕๑ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๓๑๑/๒๗๘. 



๔๒ 
 
ธรรมารมณ์๒) ภาคแสดงออกหรือกระท าต่อโลกอาศัยทวาร ๓ คือ กาย วาจา ใจส าหรับการ
กระท าต่อโลกโดยแสดงออกเป็นการกระท าการพูดและการคิด๕๒ 
 

จะเห็นได้ว่า ทวารหรืออายตนะนั้นมีบทบาทส าคัญในชีวิต บนพ้ืนฐานที่ว่า  “โลกและ
ชีวิตคือจิตรู้อารมณ์” หรือ “โลกมีความหมายตามจิตรับรู้”๕๓ซึ่งท าให้เราสามารถพิจารณา
ตรวจสอบและพิสูจน์กับประสบการณ์จริงในชีวิตที่เราต้องรับรู้สิ่งต่างๆ โดยอาศัยอายตนะ คือ ตา 
หู จมูก ลิ้น กายและใจของเรา เพ่ือให้เห็นความจริงในชีวิต โดยอาศัยการฝึกสติให้ระลึกรู้อย่าง
ทันท่วงทีต่อสิ่งที่ก าลังปรากฏอยู่หรือพ่ึงผ่านพ้นไป ซึ่งเป็นการฝึกฝนปัญญาด้วย ท่านพุทธทาสได้
กล่าวไว้เกี่ยวกับการฝึกสติปัญญาว่า สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที โดยท่าน
กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เพราะการฝึกสติปัญญานั่นเองเป็นปัญญาที่มาในรูป
ฉับพลันกะทันหันต่อเหตุการณ์๕๔อายตนะจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ
ของทางแยกของความสุขและความทุกข์หรือระหว่างกุศลกับอกุศล ทางสายหนึ่งน าไปสู่ความ
ประมาทมัวเมา การท าชั่วและการยึดติดอยู่ในโลก ทางอีกสายหนึ่งน าไปสู่ความดีงามและหลุดพ้น 
ปัญหาคนเราทุกคนต่างก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์และมีคนไม่น้อยที่แสวงหา
ความสุข เมื่อไม่พบความสุขที่ต้องการก็เหนื่อยล้า ผิดหวัง หมดอาลัยตายอยากในชีวิต ปล่อยชีวิต
เลื่อยเปื่อยไร้สาระ ทรมานตัวเองหรือถึงกับขั้นหนีโลกด้วยการฆ่าตัวตาย ซึ่งบางคนสรุปเอาง่าย ๆ 
ว่า เพราะมีตา หู จมูก ลิ้น กายและใจมีแล้วโลกนี้ก็มีปัญหา เพราะฉะนั้น จึงไปฆ่าตัวตายเสีย
ท าลายร่างกายท าลายประสาทสัมผัสเสียมันก็ไม่เห็นก็ไม่ได้ยินแล้วก็พ้นทุกข์ ถ้าฆ่าตัวตายแล้วมัน
ไม่รับรู้๕๕ การด าเนินชีวิตด้วยแนวทางดังกล่าวจึงเป็นข้อห้ามที่ตนเองต้องก าหนดขึ้นมาเพ่ือเอาตัว
รอดในสังคมหรือ เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนก็จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องแก้ไขว่าจะท าอย่างไรชีวิตจะเดินไป
ทางไหนตลอดถึงการที่จะตรัสรู้ล้วนเป็นเรื่องปัญญาโดยได้แบ่งออกเป็น ๓ ประการ ดังนี้ 
 

  ๑) รู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอนิจจัง (ปัญญา) 
  ๒) ปลงใจได้จิตไม่หวั่นไหวมีความสุข (จิตใจเป็นอิสระหรือวิมุตติ) 
  ๓) รู้ว่าความไม่เที่ยงแล้วเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย 
 

                                                           

 ๕๒พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม: ฉบับขยายความ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๓๓. 
 ๕๓ระวี ภาวิไล, อภิธรรมส าหรับคนรุ่นใหม่, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ดอกหญ้า, ๒๕๓๖), หน้า๑๙. 
 ๕๔พุทธทาสภิกขุ, สู่จิตว่าง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๐), หน้า ๓๑-๓๒. 
 ๕๕ พระดุษฎี เมธงฺกุโร, ชีวิตที่ไร้ปัญหาคุณค่าและประโยชน์ของความทุกข,์ (กรุงเทพมหานคร:
ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๓๒), หน้า๒๐-๒๓. 



๔๓ 
 
    จึงกล่าวได้ว่า คุณค่าของชีวิตนั้นเป็นสิ่งส าคัญ ในฐานะมนุษย์ผู้ที่สามารถพัฒนาตนเอง 
และสามารถด าเนินชีวิตโดยใช้ปัญญา ทุกคนชีวิตต่างมีคุณค่าในตนเอง พระพุทธศาสนาจึงสอนให้
มนุษย์รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของชีวิตตนเองและของผู้อื่น เพื่อที่จะได้ไม่ต้องทุกข์โศกเสียใจ เมื่อ
ต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของชีวิต อันจะก่อให้เกิดผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย คือ การ
ด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง สร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดความสมบูรณ์แก่ชีวิตตนเองและสังคม 
 

    ๒.๒.๓ อัตวินิบาตกรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
    อัตวินิบาตกรรม มาจากศัพท์ว่า อัต (ตัว, ตนเอง) + วินิปาต (ฆ่า) + กรรม (การการะ
ท า) รวมความแล้วแปลว่า การกระท าซึ่งการฆ่าตัวเองหรือการฆ่าตัวตายหรือการปลงชีวิต
ตนเอง๕๖ซึ่งปรากฏในพุทธด ารัสว่า “ก็ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต๕๗หรือแสวงหาศัตรา
อันจะพรากกายจากชีวิต...”๕๘หรือหมายถึงพรากจากชีวิตความว่าตัดทอนบั่นรอนซึ่งอินทรีย์คือ
ชีวิตท าความสืบต่อให้ก าเริบ๕๙ คือสิ้นสุดลงด้วยความจงใจ การฆ่าตัวเองด้วยวิธีใดๆก็ตามถ้าไม่มี
เจตนาหรือจงใจการฆ่านั้นก็ไม่เรียกว่าเป็นอัตวินิบาตกรรม ความเป็นมนุษย์นั้นในอรรถกถาท่าน
หมายเอาจิตแรกเกิดขึ้นคือปฐมวิญญาณปรากฏขึ้นในท้องแห่งมารดาตราบเท่าถึงกาลเป็นที่ตาย
อัตภาพในระหว่างนี้ชื่อว่ากายมนุษย์๖๐ดังนั้น ตามหลักคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา การฆ่าสังหาร
ปฐมวิญญาณที่ปรากฏขึ้นนั้นถือได้ว่าเป็นการกระท าอัตวินิบาตกรรมแล้วนั่นเอง 

 

    ๑) สาเหตุของการท าอัตวินิบาตกรรมในมุมมองพระพุทธศาสนา 

    ในพระพุทธศาสนากล่าวถึงสาเหตุของการท าอัตวินิบาตกรรมไว้เพียงเล็กน้อย เมื่อ
พิจารณาจากการท าอัตวินิบาตกรรมล้วนแต่เป็นการกระท าด้วยเจตนาที่จะพ้นทุกข์ ซึ่งจ าแนก
ออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
 

 ๑.๑) การต้องการพ้นทุกข์จากการเจ็บปุวย 

  การต้องการพ้นทุกข์อันเกิดจากการภาวะเจ็บปุวยนั้นจะเห็นได้จากกรณีของ
พระฉันนเถระ พระวักกลิเถระ และอุบาสกคนหนึ่งที่มีความทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เสียดแทง

                                                           

 ๕๖วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๖๖-๑๖๗. 
 ๕๗วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๗๒/๑๔๑. 
 ๕๘วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๖๗/๑๓๙. 
 ๕๙วิ.มหา.อ. (ไทย) ๑/๒/๒๖๕. 

๖๐วิ.มหา.อ. (ไทย) ๑/๒/๒๖๕. 



๔๔ 
 
ให้ทุกทรมานอยู่ตลอดเวลา มีทั้งอาการปวดท้อง ปวดศีรษะ ท่านจึงต้องการพ้นจากอัตภาพที่เป็น
ทุกข์นั้น จึงตัดสินใจกระท าอัตวินิบาตกรรม  
 

 ๑.๒) การต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร 

  กรณีนี้สามารถวิเคราะห์ได้จากเหล่าพระภิกษุที่ได้รับฟังพระธรรมเทศนา
เกี่ยวกับอสุภกรรมฐานจากพระพุทธเจ้า ครั้นพระพุทธเจ้าหลีกไปแล้วจึงฆ่าตัวตายเองบ้าง ให้กัน
และกันฆ่ากันเองตายบ้าง ให้นายดาบฆ่าตนเองตายบ้าง จนเป็นที่มาของการบัญญัติตติยปาราชิก 
ภิกษุเหล่านั้นไม่ได้กระท าอัตวินิบาตกรรมเพราะความเจ็บปุวย แต่เพราะความเข้าใจในร่างกายที่
ผิด มองเห็นร่างกายและอัตภาพเป็นที่รวมของกองทุกข์ในวัฏสงสาร เมื่อต้องการพ้นทุกข์จึง
ตัดสินใจฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายในลักษณะนี้เป็นมิจฉาทิฐิ แม้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงต าหนิว่าไม่
เหมาะสม ไม่สมควรที่พระภิกษุจะพึงกระท า   
 

   ๒) หลักฐานการท าอัตวินิบาตกรรมในพระพุทธศาสนา 

    ตามหลักฐานการท าอัตวินิบาตกรรมในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
พระไตรปิฎก มีเหตุการณ์การท าอัตวินิบาตกรรมไว้พอเป็นอุทาหรณ์ในหลายคัมภีร์ ดังนี้ 
 

  ๒.๑) กรณีการท าอัตวินิบาตกรรมของพระฉันนะ 
 สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเวฬุวัน เขตพระนครราชคฤห์ 

ส่วนพระสารีบุตร พระมหาจุนทะ และพระฉันนะ อยู่บนภูเขาคิชฌกูฏ เฉพาะพระฉันนะนั้น
อาพาธ ทนทุกขเวทนา เป็นไข้หนัก พระสารีบุตรจึงเข้าไปชวนพระมหาจุนทะเพ่ือที่จะไปเยี่ยมดู
อาการของพระฉันนะ เมื่อพระเถระทั้งสองได้พบพระฉันนะแล้ว พระสารีบุตรจึงถามถึงอาการ
อาพาธของพระฉันนะท่านตอบว่า กระผมทนไม่ไหว ทุกขเวทนาก าเริบหนักมาก ไม่ทุเลาเลย 
เหมือนมีลมตีขม่อม ท าให้เวียนศีรษะ เหมือนมีคนก าลังเอาของแหลมคมทิ่มขม่อม มีอาการ
ปั่นปุวนทองเจ็บปวดเหมือนคนฆ่าโค เอามีดแล่โคและคว้านท้อง ร่างกายมีความร้อนเหมือนมีคน
เอาร่างกายไปย่างในหลุมถ่านเพลิง พระฉันนะจึงบอพระสารีบุตรว่าจักหาศาตรามาฆ่าตัวตาย ไม่
อยากจะมีชีวิตอยู่แล้ว  

 

  เมื่อพระสารีบุตรได้ฟังจึงกล่าวห้ามว่าอย่าได้หาศาตรามาฆ่าตัวเลย จงเป็นอยู่
ก่อนเถิด พวกเรายังปรารถนาให้ท่านฉันนะเป็นอยู่ ถ้าท่านฉันนะไม่มีโภชนะเป็นที่สบาย ผมจัก
แสวงหามาให้ ถ้าท่านฉันนะไม่มีเภสัชเป็นที่สบาย ผมจักแสวงหามาให้ ถ้าท่านฉันนะไม่มีคนบ ารุง
ที่สมควร ผมจักคอยบ ารุงท่านเอง ท่านฉันนะอย่าได้หาศาตรามาฆ่าตัวเลย จงเป็นอยู่ก่อนเถิด 
พวกเรายังปรารถนาให้ท่านฉันนะเป็นอยู่ แต่พระฉันนะปฏิเสธทุกอย่างพร้อมกับบอกว่า ขอท่าน
จงทรงจ าไว้อย่างนี้ว่า ฉันนะภิกษุจักหาศาตรามาฆ่าตัวอย่างมิให้ถูกต าหนิได้ เมื่อสนทนาธรรมกัน



๔๕ 
 
พอสมควรแก่เวลาพระสารีบุตรกับพระมหาจุนทะจึงหลีกตัวกลับไปที่พัก เมื่อพระสารีบุตรและ
พระมหาจุนทะหลีกไปแล้วไม่นาน พระฉันนะได้หาศัตรามาฆ่าตัวเสียทันทีนั้น ท่านพระสารีบุตร
จึงเข้าไปเฝูาพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับ แล้วกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า พระฉันนะหาศาต
รามาฆ่าตัวเสียแล้ว ท่านจะมีคติอย่างไร มีสัมปรายภพอย่างไร 
 

 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สารีบุตร ฉันนะภิกษุยังมีสกุลมิตร สกุลสหายและสกุลที่
คอยต าหนิอยู่ก็จริง แต่เราหาเรียกบุคคลว่า ควรถูกต าหนิด้วยเหตุเพียงเท่านี้ไม่ สารีบุตร บุคคลใด
แลทิ้งกายนี้และยึดมั่นกายอ่ืน บุคคลนั้นเราเรียกว่า ควรถูกต าหนิ ฉันนะภิกษุหามีลักษณะนั้นไม่ 
ฉันนะภิกษุหาศัตรามาฆ่าตัวอย่างไม่ควรถูกต าหนิ๖๑พระพุทธองค์ทรงไม่ต าหนิการท า
อัตวินิบาตกรรมของพระฉันนะก็เพราะแม้ในล าดับ (จิต) แรกอัตวินิบาตกรรมเป็นความหลงผิดแต่
ในล าดับ (จิต) หลังเมื่อพระฉันนะได้ลงมือฆ่าตัวเองแล้วจิตได้ยกขึ้นสู่ความเป็นอริยจิต๖๒ ใน
ลักษณะเช่นนี้การท าอัตวินิบาตกรรมจึงไม่ถือว่ามีความผิด  
 

 จึงกล่าวได้ว่าอัตวินิบาตกรรมในลักษณะนี้ไม่ถือว่าเป็นการเบียดเบียนตนเอง 
เมื่อพิจารณาพุทธพจน์ในพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงติเตียนการท า
อัตวินิบาตกรรมของพระฉันนะ ก็เพราะพระฉันนะได้ลงมือฆ่าตัวเองนั้นจิตของท่านได้ยกขึ้นสู่
กระแสแห่งความหลุดพ้นและจบชีวิตไปพร้อมกับการสิ้นอาสวะการท าอัตวินิบาตกรรมในตติย
ปาราชิก 
  

 ๒.๒) กรณีการท าอัตวินิบาตกรรมของพระวักกลิ 
  พระภิกษุชื่อวักกลิเป็นไข้อาพาธหนักได้ให้ภิกษุผู้อุปัฏฐากขอทูลเชิญพระพุทธ
องค์ พระพุทธองค์ทรงอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปหาท่านวักกลิ ได้ตรัสถามถึงอาการอาพาธ ได้ทรง
ทราบความอาพาธของพระวักกลินั้นแล้ว ได้ตรัสธรรมเทศนาในความไม่เที่ยงแท้แห่ง รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณฯ เมื่อพระพุทธองค์ทรงเสด็จกลับแล้ว ไม่นานได้เรียกภิกษุอุปัฏฐาก
ทั้งหลายมาแล้ว กล่าวว่ามาเถิดอาวุโสท่านจงช่วยอุ้มเราขึ้นเตียงแล้วหามไปยังวิหารกาฬสิลาข้าง
ภูเขาอิสิคิลี ฯลฯ เมื่อปฐมยามล่วงไปเทวดา ๒ องค์เข้าไปเฝูาพระพุทธองค์ เทวดาองค์หนึ่งได้
กราบทูลว่า พระเจ้าข้าวักกลิภิกษุคิดเพ่ือความหลุดพ้น เทวดาอีกองค์หนึ่งได้กราบทูลว่าพระจ้า
ข้าก็วักกลิภิกษุนั้นหลุดพ้นดีแล้วจักหลุดพ้นได้แน่แท้ ฯลฯ ครั้นพอราตรีนั้นผ่านไปพระพุทธองค์
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่า มาเถิดจงพากันเข้าไปหาวักกลิจงบอกวักกลิภิกษุอย่างนี้ว่า

                                                           

 ๖๑ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๘๙-๓๙๔/๔๓๒-๔๓๗. 

 ๖๒ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๗๕๓/๔๐๗. 



๔๖ 
 
อาวุโสวักกลิท่านจงฟัง พระด ารัสของพระพุทธองค์และค าของเทวดา ๒ องค์ ฯลฯ พระวักกลิได้
ทราบข้อความนั้นแล้วกล่าวว่า อาวุโสถ้าเช่นนั้นท่านจงช่วยถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มี
พระภาคด้วยเศียรเกล้าตามค าของผมด้วยว่า 

 พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่เคลือบแคลงว่ารูปไม่เที่ยง ไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยง สิ่ง
นั้นเป็นทุกข์ ไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ความพอใจก็ดีความ
ก าหนัดก็ดี ความรักใคร่ก็ดี ในสิ่งนั้นมิได้มีแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่เคลือบแคลงว่าเวทนา ...
สัญญา...สังขาร...วิญญาณไม่เที่ยง ไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ ไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ความพอใจก็ดีก าหนัดก็ดี ความรักใคร่ก็ดี ในสิ่งนั้นมิได้มี
แก่ข้าพระองค์”๖๓ภิกษุเหล่านั้นรับค าท่านพระวักกลิแล้วหลีกไปครั้งนั้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นหลีกไป
ไม่นาน ท่านพระวักกลิก็น าเอาศาตรามาฆ่าตัวเองตายพระพุทธองค์ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา
รับสั่งว่าไปกันเถิดภิกษุทั้งหลาย เราจะพาไปยังวิหารกาฬสิลาข้างภูเขาอิสิคิลี ซึ่งเป็นที่ที่วักกลิ
กุลบุตรน าเอาศาตรามา ล าดับนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปยังวิหารกาฬสิลาข้างภูเขาอิสิคิลีพร้อม
ด้วยภิกษุเป็นจ านวนมากได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระวักกลินอนคอบิดอยู่บนเตียงแต่ไกล 
จากนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวักกลิกุลบุตรมีวิญญาณไม่ได้ตั้งอยู่นั่นคือ 
ปรินิพพานแล้ว 
 
  ๒.๓) การท าอัตวินิบาตกรรมของพระโคธิกะ 
  กรณีนี้ปรากฏอยู่ในโคธิกสูตร กล่าวว่าพระโคธิกเถระเป็นพระเถระที่มุ่งปฏิบัติ
ธรรมด้วยความเพียรจนได้เจโตวิมุตติ ภายหลังท่านเสื่อมจากเจโตวิมุตติถึง ๖ ครั้งพระโคธิกะได้
เผชิญสถานการณ์ท่ีต้องตัดสินใจเลือกกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้ในครั้งที่ ๗ ท่านพระโคธิก
เถระเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ก็ได้บรรลุเจโตวิมุตตินั้นอีกชั่วคราว ครั้งนั้น
ท่านพระโคธิกะคิดดังนี้ว่าเราได้เสื่อมจากเจโตวิมุตติชั่วคราว ๖ ครั้งแล้ว ทางที่ดีเราพึงน าศาสตรา
มา (ฆ่าตัวตาย)๖๔ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตว่า  “นักปราชญ์ผู้ใด
สมบูรณ์ด้วยปัญญามีปกติเพ่งพินิจยินดีในฌานทุกเมื่อ พากเพียรตลอดวันและคืนไม่เสียดายชีวิต
ชนะกองทัพมัจจุราชแล้วไม่กลับมาสู่ภพใหม่ นักปราชญ์นั้นคือพระโคธิกกุลบุตรได้ถอนตัณหา
พร้อมทั้งรากปรินิพพานแล้ว”๖๕ จากข้อความในพระพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อพระโคธิกะได้
ลงมือฆ่าตัวเองนั้นจิตของท่านได้ยกข้ึนสู่ความเป็นอริยจิตได้เจโตวิมุตติแล้ว 

                                                           

 ๖๓ส .ข. (ไทย) ๙/๒๑๙/๑๑๙. 
 ๖๔ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๕๙/๒๐๕. 
 ๖๕อง.ฺปญจก. (ไทย) ๑๕/๑๕๙/๒๐๗. 



๔๗ 
 
 
  ๒.๔) เรื่องอุบาสกคนหนึ่งท าอัตวินิบาตกรรม 
  สมัยหนึ่งอุบาสกคนหนึ่งเป็นไข้ ภริยาของเขาเป็นคนสวยน่าเอ็นดูน่าชม พวก
พระฉัพพัคคีย์ มีจิตปฏิพัทธ์ในหญิงนั้น จึงด าริขึ้นว่าถ้าอุบาสกสามียังมีชีวิตอยู่พวกเราจักไม่ได้นาง 
ฉะนั้นพวกเราจักพรรณนาคุณแห่งความตายแก่อุบาสกนั้น ครั้นด าริฉะนี้แล้วจึงเข้าไปหาอุบาสก
นั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอุบาสกท่านเป็นผู้ท าความดีไว้แล้ว ท ากุศลไว้แล้ว ท าความต้านทานต่อ
ความขลาดไว้แล้ว มิได้ท าบาป มิได้ท าความชั่ว มิได้ท าความเสียหาย ท าแต่ความดีไม่ได้ท าบาป 
จะมีประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยชีวิตอันแสนล าบากยากแค้นนี้ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ เมื่อท่าน
ตายไปแล้วท่านจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์จักได้รับบ าเรอเพียบพร้อมอ่ิมเอิบด้วยเบญจกามคุณอัน
เป็นทิพย์ในสุคติโลกสวรรค์นั้นอุบาสกชายเชื่อในค ากล่าวของพวกพระฉัพพัคคีย์ เขาจึง
รับประทานโภชนะที่แสลงเคี้ยวขาทนียะที่แสลงลิ้มขาทนียะที่แสลงและดื่มปานะที่แสลงเมื่อเป็น
เช่นนั้นความปุวยหนักก็เกิดข้ึนเขาถึงแก่กรรมเพราะปุวยไข้นั้นเอง๖๖ 
 
  ๒.๕) การท าอัตวินิบาตกรรมในตติยปาราชิก 
  ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงอสุภกถา คือถ้อยค าปรารภสิ่งที่ไม่สวยงาม 
สรรเสริญคุณแห่งอสุภะ และคุณแห่งการเจริญอสุภะ คือ การพิจารณาเห็นร่างกายโดยความเป็น
ของไม่งาม กับทั้งคุณแห่งอสุภสมาบัติ (การเข้าฌานมีอสุภะเป็นอารมณ์) โดยปริยายเป็นอันมาก 
ครั้นแล้วตรัสว่า ทรงพระประสงค์จะหลีกเร้นอยู่ตามล าพังพระองค์ตลอดกึ่งเดือน ใครๆ ไม่พึงเข้า
ไปเฝูา เว้นแต่ภิกษุผู้น าอาหารเข้าไปเพียงรูปเดียว จากนั้นเหล่าภิกษุได้พากันปฏิบัติอสุภภาวนา 
คือ การพิจารณาร่างกายโดยความเป็นของไม่งาม ก็เกิดเบื่อหน่าย รังเกียจด้วยกายของตน 
เหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบการประดับตกแต่ง อาบน้ า ด าเกล้าแล้ว รังเกียจ ซากศพงู 
ซากศพสุนัข ซากศพมนุษย์ อันคล้องอยู่ที่คอฉะนั้น เมื่อเบื่อหน่ายรังเกียจด้วยกายของตนอย่างนี้ 
ก็ฆ่าตัวตายบ้าง ฆ่ากันแลกันบ้าง เข้าไปหานายมิคลัณฑิกะ ผู้แต่งตัวเหมือนสมณะ จ้างด้วยบาตร
จีวรให้ฆ่าบ้าง โดยนัยนี้ นายมิคลัณฑิกะก็รับจ้างฆ่าภิกษุทั้งหลายวันละหนึ่งรูปบ้าง สองรูป สาม
รูป สี่รูป ห้ารูป จนถึงหกสิบรูปบ้างเมื่อพระพุทธองค์เสด็จกลับจากที่เร้น เมื่อทรงทราบเรื่องนั้น 
จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ ทรงสั่งสอน อานาปานสติสมาธิ (คือการท าใจให้ตั้งมั่นโดยก าหนดก าหนด
ลมหายใจเข้าออก) โดยปริยายต่าง ๆ แล้วทรงปรารภเรื่องภิกษุฆ่าตัวตาย ฆ่ากันและกัน รวมทั้ง
จ้างผู้อื่นให้ฆ่าตน ทรงติเตียน แล้วบัญญัติสิกขาบทความว่า “ก็ ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จาก

                                                           

 ๖๖วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๗๙/๒๙๒. 



๔๘ 
 
ชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะพรากกายมนุษย์จากชีวิต แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หาสังวาส
มิได้”๖๗

 
 

 จากกรณีการท าอัตวินิบาตกรรมที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น พระฉันนะ พระโคธิกะและพระ
วักกลิ ทั้ง ๓ กรณีเป็นการกล่าวถึงพระเถระผู้สามารถยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานจนสามารถ
บรรลุธรรมขั้นสูงได้ เหตุเพราะการท าอัตวินิบาตกรรมของพระเถระทั้ง ๓ นั้นเป็นการกระท าที่
สืบเนื่องไปสู่การบรรลุมรรคผล ส่วนกรณีของพระภิกษุที่เบื่อหน่ายในความไม่งามจากการเจริญ
อสุภะ เป็นการกระท าที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม โดยบัญญัติสิกขาบทให้ปาราชิก ดังนั้น การกระท า
ของเหล่าภิกษุดังกล่าวจึงเป็นการท าอัตวินิบาตกรรมที่ไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ และกรณีของ
อุบาสกชายที่ก าลังปุวย มีความต้องการตายเพ่ือที่เสวยบุญจากการท าดีของตน จึงตัดสินใจกิจ
ของแสลงจนถึงแก่ความตาย จึงกล่าวได้ว่า การกระท าอัตวินิบาตกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่าย เพ่ือตัดปัญหาความเจ็บปุวยเท่านั้น  
 
 
 
    ๓) พุทธจริยศาสตร์เกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรม 
 การท าอัตวินิบาตกรรมถือเป็นเรื่องถูกหรือผิดตามแนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์หรือไม่ 
จ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจในหลักพุทธจริยศาสตร์ที่อาจน ามาใช้ในการตัดสินโดยใช้หลัก
ปาณาติบาต ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ๓.๑) อัตวินิบาตกรรมกับปาณาติบาต 
 ปาณาติบาต หมายถึงการท าให้ชีวิตตกล่วงไป, การฆ่าสัตว์, การตัดรอนชีวิต, 

(Destruction of Life)๖๘ค าว่า ปาณาติบาตนี้ เมื่อแยกบทแล้วจะมีอยู่ ๒ ค า ได้แก่ค าว่า ปาณ+
อติปาตปาณาหรือปาณะ หมายถึง สิ่งมีชีวิตโดยทั่วๆ ไป แต่เมื่อกล่าวโดยปรมัตถภาวะ 
(Absolute Truth) แล้ว ได้แก่ ชีวิตรูป ค าว่า อติ ในค าว่า อติปาต นั้น มีความหมายอยู่ ๒ นัย 
คือ หมายถึง สีฆตฺถ รวดเร็วอย่างหนึ่ง และอติกฺกมนตฺก ก้าวล่วงความเบียดเบียนอย่างหนึ่ง ค าว่า 
ปาต แปลว่า ให้ตกไป เมื่อรวมแล้วจะได้รูปเป็นปาณาติบาต แปลว่า การยังชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตนั้นๆ 
ตายไปก่อนที่จะถึงก าหนดอายุของตนๆ ด้วยอุบัติเหตุ เช่น ถูกไฟไหม้ ถูกน้ าท่วม หรือถูกอาวุธ 

                                                           
๖๗วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๖๒-๑๖๘/๒๓๔-๑๓๙. 

 ๖๘พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ (ฉบับประมวลธรรม), (กรุงเทพมหานคร: มหา

จุฬากรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๒), หน้า ๑๖๘. 



๔๙ 
 
เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ค าว่าปาณาติบาตนี้ มาจากรูปวิเคราะห์ที่ว่า “ปาณิ อติปาเตนฺติ เอเต
นาติ = ปาณาปาโต” ความว่า บุคคลทั้งหลาย ย่อมฆ่าสัตว์ หรือยังสิ่งมีชีวิตให้ตกล่วงไป
ความหมายของปาณาติบาตท่ีเกี่ยวข้องกับจิตใจ จิตหรือความคิดที่จะฆ่านี้เรียกว่า วธกเจตนา ซึ่ง
เป็นเหตุ เป็นแรงผลักดันให้ฆ่าชีวิต๖๙ 

 

 อรรถกถาจารย์ได้ประมวลหลักเกณฑ์ในการพิจารณาองค์ประกอบของ
ปาณาติบาตไว้ส าหรับก าหนดว่า ท าแต่ไหนเพียงไร จึงจะชื่อว่า เป็นการละเมิดศีลข้อปาณาติบาต
นี้ ในการใช้หลักการส าหรับพิจารณานี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รักษาศีลและผู้ละเมิดที่ไม่ได้เกิดจาก
การเบียดเบียนอีกด้วย จึงวางเป็นองค์ประกอบของการละเมิดไว้ ๕ ประการ๗๐ ดังนี้ 

 

 ๑. สัตว์มีชีวิต (ปาโณ)เป็นฝุายวัตถุวิสัย (Objective) ซึ่งเป็นส่วนของชีวิตที่จะ
ถูกฆ่า เพ่ือเป็นหลักก าหนดว่า สิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตโดยแน่นอน จึงจะมีการตั้งเจตนาจะฆ่า 
  ๒. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต (ปาณสญญิโต)มีน้ าหนักเบาจึงไม่ค่อยมีปัญหา 
  ๓. มีจิตคิดจะฆ่า (วธกจิตฺต )ที่ว่ามีจิตคิดจะฆ่า องค์นี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่ง
การฆ่าด้วยการวางแผน เตรียมการ และเป็นเจตนาการฆ่าว่ามีเปูาหมายฆ่าไปเพ่ืออะไรฆ่าด้วยจิต
ที่เป็นอกุศลมูลเป็นพื้นฐานหรือไม่ ก็จะทราบได้จากองค์นี้ 

 ๔. มีความพยายามจะฆ่า (วธกปโยโค)องค์นี้เป็นขั้นเตรียมการสร้างอาวุธและ
อุปกรณ์ต่างๆ แต่ไม่ได้ลงมือท า 

 ๕. สัตว์ตายเพราะความพยายามนั้น (เตนมรณ )องค์นี้เป็นองค์รวมของทุกข้อ
เป็นขั้นสุดท้าย ที่ถือว่าส าเร็จในการท าปาณาติบาต เพราะเป็นการกระท าครบสาเหตุมาจาก
ภายใน และภายนอก ภายในคือ การคิด การวางแผน การเตรียมการส่วนภายนอก คือ การ
เคลื่อนไหวกาย ในที่สุดก็ถึงขั้นลงมือท า ข้อ ๓, ๔ และข้อ ๕ ถือว่าเป็นฝุายอัตวิสัย (Subjective) 
 

  จากองค์ประกอบที่จะน ามาพิจาณา ๕ ประการนี้ ย่อมกล่าวได้ว่าการท า
อัตวินิบาตกรรมตามหลักปาณาติบาตนั้น ผู้กระท าต้องมีความผิดแน่นอน 
 

ในการท าปาณาติบาต หากมีองค์ประกอบทั้ง ๕ เกิดข้ึนประจวบพร้อมกันทุกอย่าง ชื่อว่า
ผู้นั้น ได้ท าปาณาติบาต หากขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ชื่อว่า เป็นการท าปาณาติบาต ดังในกรณีการ
ฆ่าตัวตายหรืออัตวินิบาต(Suicide) ไม่ถือว่าเป็นการท าปาณาติบาต ดังมีหลักฐานที่พระอรรถกถา

                                                           

 ๖๙พระสัทธัมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถะโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ปริเฉท ๕ เล่ม ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: สุทธิการพิมพ์, ๒๕๒๕), หน้า ๘๑-๘๔. 

 ๗๐มงคลตถทีปนีปฐโม ภาโค, หน้า ๒๐๑. 



๕๐ 
 
จารย์ได้แสดงในเอกนิบาตชาดกว่า“วิเหทก ชาติกาปิทิฏเฐธมฺเม ครห ปตฺวา กายสฺสเภทา นิรยาที
สุ อุปฺปชฺชนฺติ ผู้มีนิสัยเบียดเบียนท าลายสัตว์อ่ืนๆ ก็ต้องได้รับครหาจากผู้อ่ืนในระหว่างที่ยังมีชีวิต
นั่นเอง และเมื่อตาย ก็ยังต้องไปเกิดในอบายภูมิ”๗๑ เป็นการแสดงให้เห็นว่า การที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะ
ตกนรกนั้นก็เนื่องจากมีนิสัยเบียดเบียนและท าลายสัตว์อ่ืนๆ เท่านั้ น จึงจะชื่อว่าเป็นการท า
ปาณาติบาต หากไม่ใช่สัตว์อ่ืนๆ หากแต่เป็นตนเอง ก็ไม่ชื่อว่า เป็นการท าปาณาติบาต เพราะไม่
ครบองค์ ๕ แห่งปาณาติบาต คือ ขาดองค์ ๒ ข้อว่า ปาณสญฺญิโน รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตในคัมภีร์ สา
รัตถทีปนีฎีกา พระฎีกาจารย์ ได้แสดงไว้อีกประการหนึ่งว่า “อตฺตาน มุญจิวา ปรปาณมฺหิ
ปาณสญญิตา ลกฺณสฺสองฺคสฺสอภาโวเนวตฺถิปาณาติปาโต ปาณาติปาตกรรมย่อมไม่มีแก่ผู้ฆ่า
ตนเอง โดยแน่นอน เพราะขาดองค์แห่งปาณสัญญิตา ที่ว่าสัตว์มีชีวิตในสัตว์อ่ืนที่นอกเหนือจาก
ตนเอง”๗๒ 

 

   นอกจากนี้ พระธิติวุฒิ จนฺทโสภโณ (หมั่นมี) ได้กล่าวไว้อีกว่า อัตวินิบาตกรรมผิดศีล
ข้อที่ ๑ หรือปาณาติบาตหรือไม่นั้นต้องพิจารณาว่าการท าอัตวินิบาตกรรมเข้าเกณฑ์องค์ประกอบ
ของปาณาติบาตทุกข้อหรือไม่อย่างไร การกระท าที่ถือได้ว่าผิดศีลข้อปาณาติบาตนั้นจะต้องถึง
พร้อมด้วยองค์ประกอบส าคัญ ๕ ประการด้วยกันดังกล่าวข้างต้นนั้น จะอย่างไรก็ตามใน
องค์ประกอบทั้ง ๕ ประการนี้สิ่งที่ถือได้ว่ามีอิทธิพลอย่างสูงต่อการท าปาณาติบาตก็คือ  “วธก
เจตนา” ซึ่งหมายถึงจิตที่จะฆ่าเนื่องจากการจงใจฆ่านั้นจะด ารงอยู่บนฐานของการกระท าที่เป็น
อกุศลอันประกอบไปด้วยโทสะและโมหะซึ่งการกระท าที่ตกอยู่ในอ านาจของอกุศลจิตจะท าให้
เกิดสภาพที่เรียกว่า “บาป” ขึ้นมาดังนั้นอัตวินิบาตกรรมถ้ากระท าจนเป็นผลส าเร็จผู้กระท าก็
น่าจะได้รับ “บาป” นั้นไปด้วย๗๓ ซึ่งพระพุทธศาสนามีหลักการวินิจฉัยอย่างกว้างๆ ว่า 

 

ช่างย้อมผ้าจะพึงน าผ้าที่สกปรก เปรอะเปื้อน ใส่ลงในน้ าย้อมสี คือ สีเขียว สีเหลือง สี
แดง หรือสีชมพู ผ้าผืนนั้นจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ไม่ดี มีสีไม่สดใส ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่ไม่สะอาด แม้ฉันใด เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุคติก็เป็นอันหวังได้ ฉัน
นั้นเหมือนกัน ช่างย้อมผ้า จะพึงน าผ้าที่สะอาดหมดจด ใส่ลงในน้ าย้อมสี คือ สีเขียว สี
เหลือง สีแดง หรือสีชมพู ผ้าผืนนั้นจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ดี มีสีสดใส ข้อนั้นเพราะเหตุไร 

                                                           

 ๗๑พระสัทธัมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธมัมัตถสังคหฎีกา ปริเฉทท่ี ๕ เล่ม ๒, หน้า 

๙๒ 

 ๗๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๒. 

 ๗๓พระธิติวุฒิจนฺทโสภโณ (หมั่นม)ี, “การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอัตวินิบาตกรรมตาม

แนวพุทธจริยศาสตร์”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, หน้า ๒๒. 



๕๑ 
 

เพราะผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่สะอาดแม้ฉันใด เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติก็เป็นอันหวังได้ ฉัน
นั้นเหมือนกัน๗๔ 

  

    จึงกล่าวได้ว่า หากพิจารณากรณีการท าอัตวินิบาตกรรมกับการท าปาณาติบาต ผู้วิจัย
มีความเห็นว่าการท าอัตวินิบาตกรรม ไม่ได้เป็นการท าท าปาณาติบาต เนื่องด้วยว่าไม่ได้เป็นการ
เบียดเบียนผู้อ่ืนแต่อย่างใด แต่เป็นท าร้ายตนเอง  
 
  ๓.๒) อัตวินิบาตกรรมกับโทษทางศาสนา 

  ในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงโทษที่เกิดจากการท าอัตวินิบาตกรรมไว้ว่าคือ 
ปาราชิกเท่านั้น ตามพระพุทธพจน์ที่ทรงบัญญัติว่า “ก็ ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต 
หรือแสวงหาศัสตราอันจะพรากกายมนุษย์จากชีวิต แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้”๗๕ ใน
อาบัตินี้หมายถึง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต คือ ฆ่ามนุษย์ให้ตาย แม้จะไม่ได้ระบุชัดลง
ไปว่าหมายรวมเอาการฆ่าตัวตายหรือไม่ แต่เมื่อดูบริบทและความเป็นมาของการบัญญัติพบว่า 
เกิดจากการที่พระภิกษุฆ่าตัวตายเองบ้าง ใช้กันและกันให้ฆ่าบ้าง ให้ตาเถนมิคลัณฑิกะฆ่าตัวเอง
บ้าง๗๖ วิธีการเหล่านี้ย่อมหมายถึงการฆ่าตัวตายนั่นเอง เพราะการให้ผู้อ่ืนฆ่าตัวเองก็เป็นการฆ่า
ตัวตายด้วยเช่นกัน ดังนั้น ค าว่า “พรากกายมนุษย์จากชีวิต” จึงหมายรวมเอาการพรากชีวิต
ตนเองด้วย ความผิดของการฆ่าตัวตายจึงถือว่าเป็นปาราชิก 
 

    จึงกล่าวได้ การท าอัตวินิบาตกรรมนั้นตามหลักพุทธจริยศาสตร์ถือเป็นเรื่องไม่สมควร
กระท า แม้จะเป็นการฆ่าตัวเองให้ตาย หรือใช้ให้คนอ่ืนฆ่าตัวเองให้ตาย เพราะชีวิตนี้มีค่านัก การ
เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ถึงแม้ว่าจะท าอัตวินิบาตกรรม จะไม่เข้าข่ายของการท า
ปาณาติบาตก็ตาม จากตัวอย่างผู้ที่สามารถท ากระท าอัตวินิบาตกรรม คือ ผู้บรรลุพระอรหันต์ 
ท่านเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว แตกต่างจากปุถุชนที่ยังหนาไปด้วยกิเลสตัณหา ดังนั้นการกระท า
อัตวินิบาตกรรมจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในทางพุทธจริยศาสตร์ 
 

๒.๓ พฤติกรรมการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

    ดังได้อธิบายแล้วว่า พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย หมายถึง ความคิดหรือการกระท าใดๆ ก็
ตาม ซึ่งถ้าท าส าเร็จไปแล้วจะน ามาซึ่งอันตรายหรือความตายของบุคคลนั้น ส าปรับประเทศไทยมี

                                                           
๗๔ม.ม. (ไทย) ๑๒/๖๐/๗๒. 
๗๕วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๖๗/๑๓๙. 
๗๖วิ.มหา.อ. (ไทย) ๑/๒/๒๕๔. 



๕๒ 
 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จในประชากรทั่วไป ในปี ๒๕๕๙ คิดเป็น ๖.๓๕ ต่อแสนประชากร ลดลง
จากปี ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๖.๔๗ ต่อแสนประชากร สถิติเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ ๓๔๐ คน หรือทุกๆ ๒ 
ชั่วโมง จะมีคนฆ่าตัวตายส าเร็จ ๑ คน แม้จะต่ ากว่าเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (ที่ก าหนดไว้ไม่
เกิน ๗ ต่อแสนประชากร) แต่ยังถือว่าเป็นจ านวนที่มากเช่นกัน ส่วนจังหวัดสุโขทัยนั้น ในปี 
๒๕๕๙ มีอัตราการฆ่าตัวตายต่อแสนประชากรที่ ๘.๖๖ จ านวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ๕๒ 
คน เป็นผู้ชาย ๔๒ คน ผู้หญิง ๑๐ คน คิดเป็น ๔ ต่อ ๑  
 

    จากการศึกษายังพบอีกว่า พฤติกรรมการฆ่าตัวตายในเด็กมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
นอกจากนี้อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ มักมีประวัติของพฤติกรรมฆ่าตัวตายแบบใดแบบหนึ่งมา
ก่อนในอดีต มีการศึกษาพบว่า ๑ ใน ๓ ของเด็กที่ฆ่าตัวตายส าเร็จเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน 
หรือกล่าวได้ว่าเด็กท่ีพยายามฆ่าตัวตายเป็นกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายส าเร็จ๗๗ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา การฆ่าตัวตายของวัยรุ่นถือเป็นอันดับที่ ๒ รองจากอุบัติเหตุ อัตราการฆ่าตัวตาย
เพ่ิมจาก ๒.๗ เป็น ๘.๕ รายต่อแสนประชากร ในช่วงเวลา ๓๐ ปีที่ผ่านมา และร้อยละ ๙๐ ของ
วัยรุ่นที่ฆ่าตัวตายมีอาการของโรคซึมเศร้าอยู่ด้วย 
 
 
 
    ๒.๓.๑ ลักษณะของเยาวชนที่พยายามฆ่าตัวตาย 
 ความคิดและการพยายามฆ่าตัวตายพบน้อยในเยาวชนก่อนวัยรุ่น และพบมากขึ้นอย่าง
ชัดเจนในวัยรุ่น อัตราของการพยายามฆ่าตัวตายในวัยรุ่นหญิงสูงกว่าวัยรุ่นชายประมาณ ๓-๗ เท่า 
ความเสี่ยงต่อการมีความคิดและการพยายามฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น ในกลุ่มเยาวชนที่มาจากครอบครัว
ที่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี วิธีที่เด็กและวัยรุ่นส่วนใหญ่นิยมใช้ในการพยายามฆ่าตัวตาย คือ การ
กินยาแก้ปวดหรือยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ร้อยละ ๓๐-๕๐ ของเด็กหรือวัยรุ่นที่พยายามฆ่า
ตัวตาย มีความตั้งใจจริงที่จะตายหรืออย่างน้อยก็ไม่ใส่ใจว่าจะอยู่หรือตาย อย่างไรก็ตาม เด็กหรือ
วัยรุ่นส่วนใหญ่ที่พยายามฆ่าตัวตายมีความรู้สึกดีใจที่ไม่ตายและปฏิเสธความตั้งใจจริงที่จะตาย 

 

เหตุกระตุ้นให้วัยรุ่นพยายามฆ่าตัวตายที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน เช่น 
ครอบครัว หรือเพ่ือน เหตุกระตุ้นอื่นได้แก่ ปัญหาที่โรงเรียน การถูกอบรมสั่งสอนหรือลงโทษ การ
ขาดเพ่ือนหรือการถูกปฏิเสธไม่ยอมรับ หรือถูกท าให้เสียหน้า ปัญหาการติดยาเสพติดหรือเหล้า 

                                                           
๗๗วัยรุ่น : การฆ่าตัวตาย, [ออนไลน]์, แหล่งท่ีมา: 

http://www.saf.mut.ac.th/Pages/psychology/Suicide.htm[๒๘ เมษายน ๒๕๖๑]. 



๕๓ 
 
การถูกกระท าทารุณทั้งการถูกท าร้ายร่างกายและถูกล่วงเกินทางเพศ การสูญเสียบุคคลที่รั ก 
ปัญหาสุขภาพ เช่น เป็นโรคร้ายแรง การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การที่สมาชิกในครอบครัว คน
ใกล้ชิดหรือได้ยินได้เห็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือตัวละครในโทรทัศน์ พยายามฆ่าตัวตาย อย่างไรก็
ตาม ๑ ใน ๓ ของวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตายไม่มีเหตุผลกระตุ้น ซึ่งมักจะพบในวัยรุ่นที่เป็นโรค
ซึมเศร้า มีรายงานว่าเด็กวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตาย มีอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าสูง ๓-๑๘ เท่าของ
เด็กปกติ เด็กวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตายมีปัญหาความก้าวร้าว อารมณ์โกรธรุนแรงและพฤติกรรม
ต่อต้านสังคมเท่ากับหรือมากกว่าปัญหาซึมเศร้า โดยพบความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของ
อารมณ์โกรธกับความรุนแรงของการพยายามฆ่าตัวตายและมีโอกาสที่จะพยายามฆ่าตัวตายซ้ าอีก
ในอนาคต นอกจากนี้มีรายงานว่า ร้อยละ ๑๓-๔๒ ของเด็กวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตายติดยาเสพ
ติดหรือเหล้า โดยร้อยละ ๕-๑๑ ใช้เหล้าหรือยาเสพติดในขณะพยายามฆ่าตัวตาย 
 

 โดยทั่วไป วัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตายอาจแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มคือ กลุ่มหนึ่งมีอาการ
ซึมเศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง มีความตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายสูง และวางแผนที่จะฆ่า อีกกลุ่มหนึ่งเป็นวัยรุ่น
ที่มีปัญหาการปรับตัวและปัญหาความประพฤติ ไม่มีอาการท้อแท้สิ้นหวัง แต่พยายามฆ่าตัวตาย
ในลักษณะหุนหันพลันแล่นและขาดความยั้งคิด มีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีคิดและการแก้ปัญหาของ
วัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตายพบว่า การแก้ปัญหาไม่ได้และท้อแท้สิ้นหวังอาจเป็นอาการหนึ่งของ
ของภาวะซึมเศร้า แต่ก็พบว่าเด็กที่พยายามฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ไม่มีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา 
มองปัญหาในแง่ร้าย หมกมุ่นคิดถึงแต่ปัญหา และคิดฝันจะให้ปัญหาหมดไปเอง โดยไม่พยายาม
หาวิธีหลายๆ ทางที่จะแก้ปัญหา 
 

 ปัจจัยทางครอบครัวของเด็กและวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตายได้แก่ ครอบครัวแตกแยก 
ขาดพ่อหรือแม่ ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี สมาชิกในครอบครัวปุวยเป็นโรคทางจิต เช่น โรค
ซึมเศร้า บุคลิกภาพผิดปกติ ครอบครัวขาดความสม่ าเสมอในการฝึกระเบียบเด็ก ในลักษณะที่
บางครั้งปล่อย บางครั้งเข้มงวด ครอบครัวขาดการสื่อสารกันในด้านความคิดและความรู้สึก 
ครอบครัวทารุณเด็ก และครอบครัวมีความคาดหวังในตัวลูกหรือบังคับลูกมากเกินไป 
 

   ๒.๓.๒ สาเหตุของการฆ่าตัวตาย 
 การศึกษาหลายการศึกษาพยายามหาสาเหตุของการฆ่าตัวตายจากหลายแง่มุม ซึ่ง
แน่นอนว่าการฆ่าตัวตายไม่ได้เกิดจากสาเหตุเพียงอย่างเดียว หลายครั้งเป็นการประกอบกันของ
สาเหตุหลายๆ อย่าง ประกอบด้วย 
 ๑) ประวัติครอบครัว การศึกษาเปรียบเทียบวัยรุ่นที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ กับกลุ่มควบคุมใน
นิวยอร์คพบว่า ครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ มีญาติใกล้ชิด ( first-degree relative) มี



๕๔ 
 
ประวัติเคยพยายามฆ่าตัวตายหรือฆ่าตัวตายส าเร็จ การศึกษาเพ่ิมเติมในฝาแฝดและบุตรบุญธรรม
พบว่า น่าจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางพันธุกรรม 
    ๒) การเลียนแบบ ข่าวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอาจชักชวนให้เด็กหรือ
วัยรุ่นเลียนแบบพฤติกรรมฆ่าตัวตายในช่วง ๑-๒ สัปดาห์ที่ได้ยินหรือได้อ่าน การศึกษาใน
สหรัฐอเมริกาพบการระบาดของการฆ่าตัวตายในลักษณะนี้ถึงร้อยละ ๔ ของการฆ่าตัวตายใน
วัยรุ่นและคาดการณ์ว่าจะมีจ านวนสูงขึ้น 
 ๓) ความผิดปกติทางชีวะภาพ การศึกษาเปรียบเทียบคนที่พยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัว
ตายส าเร็จกับกลุ่มควบคุม พบว่าในกลุ่มคนที่พยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายส าเร็จมีระดับ  5-
HIAA(serotonin metabolites) ในน้ าไขสันหลังต่ ากว่ากลุ่มควบคุม นอกจากนั้น การศึกษา
เพ่ิมเติมพบว่า ในผู้ใหญ่ที่พยายามฆ่าตัวตายที่ระดับ  5-HIAA ในน้ าไขสันหลังมีค่าต่ ากว่า ๙๐ 
มก./มล. มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ใน ๑ ปีถึงร้อยละ ๒๑๑ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเพียงร้อย
ละ ๒ ในคนพยายามฆ่าตัวตายที่มีระดับ 5-HIAA สูงกว่านี้ 
 ๔) ปัญหาหรือความผิดปกติขณะคลอด การศึกษาจากประวัติผู้ปุวยในสหรัฐอเมริกา
พบว่า คนที่ฆ่าตัวตายส าเร็จมีปัญหาหรือความผิดปกติขณะคลอดสูงเป็น ๓ เท่าของกลุ่มควบคุม 
 ๕) ความผิดปกติทางจิตเวช การฆ่าตัวตายส าเร็จพบน้อยในคนที่ไม่มีพยาธิสภาพทางจิต 
การศึกษาติดตามผู้ปุวยจิตเวชพบมีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จสูง ในท านองเดียวกัน การศึกษา
เปรียบเทียบคนที่ฆ่าตัวตายส าเร็จกับกลุ่มควบคุม พบว่าคนที่ฆ่าตัวตายส าเร็จมีความชุกของโรค
ทางจิตสูงกว่า ซึ่งพบถึง ๒ ใน ๓ ในทั้ง ๒ เพศ นอกจากนั้น ครึ่งหนึ่งของคนท่ีฆ่าตัวตายส าเร็จเคย
ไปตรวจกับจิตแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการวินิจฉัยเป็นความผิดปกติแบบวิตก
กังวล ซึ่งพบเท่ากันในเพศหญิงและเพศชาย ความประพฤติผิดปกติและการติดสารเสพติด ซึ่งพบ
มากในชาย และโรคซึมเศร้าซึ่งพบมากในเพศหญิง 
 ๖) สภาพครอบครัว การศึกษาในนิวยอร์ค พบว่าอัตราของเด็กที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ อาศัย
อยู่กับพ่อแม่น้อยกว่าเด็กในกลุ่มควบคุมและการสื่อสารในครอบครัวเป็นปัญหาส าคัญ 
 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การฆ่าตัวตายเกิดขึ้นในบุคคลที่มีความเสี่ยง เช่น เป็นโรคซึมเศร้า มี
ปัญหาบุคลิกภาพ โดยบุคคลที่มีความเสี่ยง พยายามฆ่าตัวตาย หรือฆ่าตัวตายส าเร็จหลังจากที่มี
เหตุการณ์เครียดก่อให้เกิดอารมณ์กลัว ไม่สบายใจ ท้อแท้สิ้นหวัง หรือโกรธ ซึ่งสภาพจิตเหล่านี้ท า
ให้การตัดสินใจเสียไป โดยเฉพาะถ้ามีการใช้สารเสพติด เช่น เหล้าหรือยาเสพติด หรือได้ดู
ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ที่มีบุคคลฆ่าตัวตายให้เห็นร่วมด้วย ยิ่งไปกว่านั้น การพยายามฆ่าตัวตาย
และการฆ่าตัวตายส าเร็จมีโอกาสเกิดข้ึนได้มากถ้ามียา อาวุธหรือวิธีที่จะท าได้ง่ายๆใกล้ตัว 
 



๕๕ 
 

๒.๔ การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 

   ๒.๔.๑ หนังสือและต ารา 

 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการสัมมนาเรื่องแนวทางการเสนอข่าวเชิง

ปูองกันการฆ่าตัวตายว่า การน าเสนอข่าวการฆ่าตัวตายทางสื่อทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์และสื่ออ่ืนๆ 

เป็นสาเหตุหนึ่ งที่ท าให้ผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวหรือมีความกลุ้มใจอยู่ก่อนตัดสินใจกระท า

อัตวินิบาตกรรมตามวิธีการที่น าเสนอตามสื่อต่างๆ หรือเกิดการเลียนแบบนั่นเอง๗๘ 

 

อนุพงศ์ ค ามาได้สรุปถึงปัจจัยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายส าเร็จ ได้แก่เพศชาย การมีโรค

ประจ าตัวที่มีผลกระทบท าให้เกิดข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิต เช่น อัมพาต/หลอดเลือดสมอง/ไข

สันหลัง มะเร็งในทุกอวัยวะ มีอาการปวดข้อ/ปวดเข่า/ปวดหลัง การเจ็บปุวยด้วยโรคทางจิตเวช 

เช่นภาวะซึมเศร้าหรือการใช้แอลกอฮอล์ รวมไปถึงมีปัญหาผิดหวังเรื่องความรัก/หึงหวง หรือ

ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาเสียทรัพย์/ประสบภัย/เสียพนันการปูองกันการฆ่าตัวตาย

จ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝุายไม่สามารถท าเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ต้องวางแผนอย่าง

เป็นระบบทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน รวมไปถึงต้องมีการเฝูาระวังที่ครอบคลุมรอบ

ด้านตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลไปจนถึงระดับชุมชน เพ่ือให้การปูองกันการฆ่าตัวตายประสบ

ผลส าเร็จสูงสุด๗๙ 

 

สรยุทธ วาสิกนานนท์ ได้อธิบายไว้ในหนังสือ โรคซึมเศร้ากับการฆ่าตัวตาย สาระส าคัญ

สรุปได้ว่า การฆ่าตัวตาย หมายถึง การกระท าที่เป็นการท าร้ายร่างกาย และเป็นอันตรายต่อชีวิต

ตนเองโดยความตั้งใจมีปัจจัยด้านชีววิทยา จิตใจและสังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ใน

ชีวิตอย่างฉับพลันเป็นสิ่งส่งเสริมพฤติกรรมการท าอัตวินิบาตกรรม๘๐ 

 

                                                           
๗๘กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, แนวทางการน าเสนอข่าวเชิงป้องกันการฆ่าตัวตาย, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทวงศ์กมลโปรดักชั่น จ ากัด, ๒๕๔๑). 
๗๙อนุพงศ์ ค ามา, “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายส าเร็จ: กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย”, วารสารสมาคมจิตแพทย์

แห่งประเทศไทย, ปีที่ ๕๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม, ๒๕๕๖): ๓-๑๖. 
๘๐สรยุทธ วาสิกนานนท์, “โรคซึมเศร้ากับการฆ่าตัวตาย”, สงขลานครินทร์เวชสาร ๒, (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๒๗): 

๔๐๔-๔๐๙. 



๕๖ 
 

รัชนีบูลเศรษฐภูมิรินทร์และสุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล กล่าวถึงประเด็นพ่อแม่กับการฆ่า

ตัวตายของลูกวัยรุ่นว่า ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ พ่อแม่บางคนจะอกสั่นใจหาย เพราะ

บางครั้งลูกออกไปคิดคะนองดึกดื่นท าให้พ่อแม่กลัดกลุ้มไม่มีที่สิ้นสุด การทอดทิ้งละเลยเด็กวัยรุ่น 

ขาดการพร่ าสอนหรือขาดค าพูดที่ปลอบประโลม วัยนี้จะท าผิดได้ง่าย ประกอบกับมีปัจจัยที่

ก่อให้เกิดความเครียดทั้งด้านการเรียนที่ต้องแข่งขันกับเพ่ือน ความรู้สึกด้วยค่าที่ท าอะไรไม่ได้

มาตรฐานของสังคม การที่พ่อแม่ส ารวจตนเองบ่อยๆ ว่าเป็นพ่อแม่ชนิดใดที่จะน าไปสู่การฆ่าตัว

ตายของลูก เช่น ปกปูองลูกเกินไปจนท าอะไรไม่เป็น หรือไม่รักลูกเลย มีความรู้สึกในแง่ลบต่อลูก

ตลอดเวลา หรือเป็นพ่อแม่ที่เพียบพร้อมเก่งกาจจนกดดันลูกให้ต้องเก่งเหมือนตน ดังนั้น พ่อแม่

ต้องส ารวจตนเองเสมอเพ่ือปูองกันการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น๘๑
 

มธุรส มุ่งมิตร กล่าวว่าในทางพุทธศาสนาการกระท าอัตวินิบาตกรรมหรือการฆ่าตัวตาย

ถือว่าเป็นบาปเป็นการผิดศีลข้อที่ ๑ ว่าด้วยการห้ามฆ่าสัตว์ เพราะเป็นการเบียดเบียนชีวิตทั้ง

ตนเองและผู้อ่ืน ท าให้เกิดการสร้างอกุศลกรรมให้ติดตัวไป   การฆ่าตัวตายเป็นการกระท าที่

เกิดขึ้นเพราะแรงเจตนาของบุคคลนั้นๆ โดยเกิดจากสภาพจิตใจที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติ เช่น 

ความผิดหวัง ความน้อยใจ ความเครียด ความกดดัน ฯลฯ ประกอบกับมีปัญหามากมายมารุมเร้า 

ซึ่งผู้ที่คิดฆ่าตัวตายไม่อาจทนรับสภาวะเหล่านั้นได้จึงคิดอยากจะหนีไปให้พ้นเสีย ไม่อยากทุกข์

ทรมานต่อไป เริ่มมองไม่เห็นคุณค่าในชีวิตของตนเอง ไม่มีเปูาหมายในการด ารงชีวิต หมดความ

อดทนในการต่อสู้ปัญหา และที่ส าคัญขาดสติยับยั้งชั่งใจในการตัดสินใจ และคิดว่าการฆ่าตัวตาย

เป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่แท้ที่จริงแล้วการฆ่าตัวตายไม่ใช่หนทางสุดท้ายในการแก้ปัญหา 

นอกจากนี้การฆ่าตัวตายยังถือว่าเป็นการกระท าที่ท าให้มนุษย์สูญเสียความเป็นมนุษย์๘๒
 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโสกล่าวว่า การที่มนุษย์ซึ่งเผชิญกับวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้า

มาในชีวิตนั้น ควรที่จะน าเอาปัญหาเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือในการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ 

ตัวเอง และนอกจากนั้นแล้ว การพยายามที่จะระบายหรือบอกความจริงที่เกี่ยวกับความทุกข์ใจ 

หรือปัญหาต่างๆ ที่ตนเองก าลังประสบนั้น ให้แก่บิดามารดาหรือเพ่ือนๆ ในสังคมได้รับทราบ

ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน วิกฤติการณ์ที่ตนเองคิดว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายและหาทางออกไม่ได้

                                                           
๘๑รัชนีบูลเศรษฐภูมิรินทร์และสุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล, “พ่อแม่กับการฆ่าตัวตายของลูกวัยรุ่น”, วารสารคณะ

พยาบาลศาสตร์, ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑-๒ (มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๔๐): ๕-๑๓. 
๘๒มธุรส มุ่งมิตร, พุทธศาสนากับการฆ่าตัวตาย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/maturot.htm[๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙]. 



๕๗ 
 
นั้น อาจจะมีแนวทางที่สามารถหาบทสรุปได้ หากเปิดใจกว้างและพร้อมที่จะเปิดใจรับฟัง เมื่อ

เป็นเช่นนี้ การเลือกที่จะฆ่าตัวตายก็อาจจะกลายเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของความคิดเท่านั้น ซึ่ง

การคิดในลักษณะนี้เป็นเพียงกิเลสตัวหนึ่ง หากเราพยายามที่จะพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นจริง

อยู่เรื่อยๆ แล้ว ในระยะยาวเราก็สามารถที่จะมีความสุขท่ามกลางวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

และสังคมได้อย่างปกติสุข๘๓
 

สามารถ มังสัง ได้เสนอแนวทางปูองกันการฆ่าตัวตายด้วยการน าเด็กเข้าวัดและสอนให้

ท าดี เพราะจะต้องไม่ลืมว่าการที่เด็กมีพฤติกรรมเหลวแหลกในทางเพศก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่า

หันหลังให้วัดและปฏิเสธความเชื่อในเรื่องกรรมอยู่ในที ดังนั้น ทางที่ดีแทนที่จะจับเด็ กไปอบรม

ศีลธรรม ก็ควรอย่างยิ่งที่จะเริ่มต้นด้วยการน าพ่อแม่และผู้ปกครองเด็กมาร่วมกันหาแนวทาง

ปูองกัน โดยมีครูและพระสงฆ์แนะแนวทางปกครองเด็กให้พ่อแม่รับรู้ และช่วยเป็นหูเป็นตาในการ

ปูองปรามก่อนปัญหาเกิด ก็จะช่วยสกัดกั้นมิให้เด็กหรือแม้กระทั่งผู้ที่อายุแก่เกินที่ จะเรียกว่าเด็ก 

แต่ยังมีความคิดแย่กว่าเด็ก มิให้เดินเข้าสู่ห้วงแห่งปัญหาไว้ล่วงหน้า ก็จะช่วยลดจ านวนการฆ่าตัว

ตายลงได้อย่างน้อยก็ระดับหนึ่ง แต่จะให้หมดไปคงจะยาก เพราะคนอยากตายคงหาโอกาสตาย

จนได้ เว้นแต่คิดได้เอง และเลิกคิดฆ่าตัวตายเองเท่านั้นจะเป็นการปูองกันได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์๘๔ 

 

ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของคนไทยในระดับประเทศยังอยู่ในระดับ

ปานกลางแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากการที่อัตราการฆ่าตัวตายของคนไทย

ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อพิจารณาในระดับภูมิภาค พบว่าประชาชนใน

ภาคเหนือต้องการการยกระดับคุณภาพชีวิตมากที่สุดจากการที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดใน

ประเทศส าหรับภาคใต้ แม้จะมีคุณภาพชีวิตสูงเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ แต่ก็เป็นภูมิภาคเดียว

ในประเทศที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่ วน

เช่นเดียวกันนอกจากนี้เมื่อพิจารณาในระดับจังหวัด พบว่าประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                                                           
๘๓พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางพุทธจริยศาสตร์ ศึกษากรณีการฆ่าตัวตาย, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา:https://www.gotoknow.org/posts/316984 [๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙]. 
๘๔สามารถ มังสัง, การฆ่าตัวตาย: ปัญหาที่สังคมไม่ควรมองข้าม, ผู้จัดการออนไลน์, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา:http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9550000087219 [๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙]. 



๕๘ 
 
ต้องการการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตมากที่สุด เนื่องจากมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดเป็น

อันดับที่ ๔ ของประเทศและมีการเพิ่มขึ้นของอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในประเทศอีกด้วย๘๕
 

Berman, Jobes, and Silverman ได้แบ่งสายทฤษฎีจิตวิทยาการฆ่าตัวตายออกเป็น ๕ 

ทฤษฎีย่อย ได้แก่ (๑) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (psychoanalytically oriented theory) ที่พิจารณา

ถึงกลไกทางจิตวิทยาที่หันกลับมาท าร้ายตนเองอันเกี่ยวพันกับดูถูกตนเอง(self-reproach) และ

อาการซึมเศร้า (๒) ทฤษฎีพัฒนาการ (developmental theory) มักจะน ามาใช้ในการอธิบาย

ลักษณะสาเหตุการฆ่าตัวตายของกลุ่มวัยรุ่นซึ่งจะต้องเติบโตมาอยู่ระหว่างโลกสองใบ โลกใบหนึ่ง

ก็คือความต้องการที่จะเป็นอิสระและมีอ านาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง แต่ก็ขัดแย้งกับอีกโลก

หนึ่งอันต้องพ่ึงพิงและมีความต้องการปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว (๓) ทฤษฎีระบบ

ครอบครัว (family systems theory) จะพิจารณาความสับสนในโครงสร้างของครอบครัว 

อย่างเช่น การขัดแย้งทางบทบาท บทบาทที่มีขอบเขตคลุมเครือ ความลับและความล้มเหลวใน

การสื่อสาร ความไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง การรับมือต่อวิกฤตการณ์ต่างๆ ในชีวิต 

ฯลฯ ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับกระบวนการ

ครอบครัวบ าบัดด้วย (๔) ทฤษฏีทางพฤติกรรมและทาง cognitive (behavioral and cognitive 

theory) โดยในเชิงพฤติกรรมจะเน้นในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของพฤติกรรมการฆ่าตัวตายที่

เกี่ยวพันกับการกระตุ้นเร้าและการตอบสนองความกดดัน และอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกและให้

ความส าคัญกระบวนการคิดที่ผิดพลาดและบิดเบือน อันเกี่ยวพันกับพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย (๕) 

การบูรณาการทฤษฎีทางจิตวิทยา (integrative psychological models) อันเป็นการบูรณาการ

แนวคิดทางจิตวิทยาที่มีหลากหลายแนวเข้ามาจัดการกับปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ฆ่าตัวตาย๘๖ 

   ๒.๔.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พระธิติ วุฒิ  จนฺทโสภโณ (หมั่นมี ) ได้ศึกษาวิ เคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา

อัตวินิบาตกรรมตามแนวพุทธจริยศาสตร์ พบว่า อัตวินิบาตกรรมมีสาเหตุมาจากด้านครอบครัว 

โดยพุทธจริยศาสตร์ได้วางหลักให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวท าหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ กรณี
                                                           

๘๕ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น, “คุณภาพชีวิตของคนไทย: นัยจากสถิติการฆ่าตัวตาย”, วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ 
๒ (มกราคม – มิถุนายน, ๒๕๕๔): ๔๒-๔๙. 

๘๖
 Berman, Alan L., Jobes, David A., and Silverman, Aorton M., Adolescent Suicide: Assessment and Intervention, Second 

edition, (Washington, DC: American Psychological Association, 2006), pp. 51-64. 



๕๙ 
 
สาเหตุที่มีมาจากสภาพเศรษฐกิจต้องรู้จักพอในสิ่งที่ตนมี เข้าใจในกฎของไตรลักษณ์ คือ ความไม่

เที่ยง ความเป็นทุกข์ และความไม่มีตัวตน นักปรัชญามีทัศนะเกี่ยวกับอัตวินิบาตกรรมเป็น ๒ 

กลุ่ม คือ กลุ่มที่คัดค้านการท าอัตวินิบาตกรรม ส่วนมากเป็นกลุ่มศาสนา โดยมีแนวคิดว่าเป็นการ

ท าผิดต่อพระเจ้า ผิดต่อสังคมและผิดต่อตนเอง ส่วนกลุ่มที่ ๒ มีทัศนะว่าการท าอัตวินิบาตกรรม

เป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถท าได้ หากไม่พอใจในร่างกายและความเป็นอยู่๘๗
 

พันธุ์วิภา เหมือนเพชรท าการศึกษาเรื่องแบบอย่างการฆ่าตัวตายจากหนังสือพิมพ์ราย

วันที่อาจเป็นตัวแบบหรือก่อให้เกิดการเลียนแบบในสังคม พบว่า ข่าวการฆ่าตัวตายที่น าเสนอใน

หนังสือพิมพ์ไทยรายวันเกือบทั้งหมดมีรายละเอียดอย่างมากเกี่ยวกับสาเหตุของการฆ่ าตัวตาย 

โดยพบว่า ปัญหาความรักเป็นสาเหตุที่ได้ถูกน าเสนอบ่อยที่สุด ส่วนวิธีการฆ่าตัวตายที่ถูกน าเสนอ

บ่อยคือ การแขวนคอ การยิงตนเองด้วยปืน และการกระโดดตึก ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีการ

เสนอจดหมายลาตายในข่าวด้วย ส่วนการจัดวางข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์พบว่า ข่าวการฆ่าตัวตาย

ส่วนใหญ่แม้จะไม่ได้ถูกน าเสนอภายใต้หัวข้อข่าวใหญ่ แต่ก็ถูกน าเสนอในหน้าแรก ผู้วิจัยจึงเสนอ

ให้ผู้รายงานข่าวมีความระมัดระวังในการเสนอข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย โดยมีความรับผิดชอบที่

จะไม่เสนอข่าวด้วยรายละเอียดที่มากเกินไป๘๘ 

 

วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีแนวโน้มในการฆ่าตัว

ตาย พบว่า การสื่อสารเพ่ือปูองกันการฆ่าตัวตายมีการถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจาก

พยาบาลจิตเวชหรือผู้ให้การปรึกษาโดยท าการสื่อสารไปยังผู้ที่มีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายใน

ลักษณะบนลงล่าง ซึ่งมีการใช้รูปแบบในการสื่อสารเพ่ือปูองกันการฆ่าตัวตาย ๓ ลักษณะ คือ การ

ให้การปรึกษาในลักษณะการสนทนาพูดคุย การประชุมและการอบรม และการใช้สื่อในการ

ประชาสัมพันธ์ พยาบาลเวชปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนมีหน้าที่ให้บริการตรวจ

รักษาเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีบทบาทโดยตรงในการสื่อสารเพ่ือให้การปรึกษา และอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีการติดต่อสื่อสารกับผู้มีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายในลักษณะ

การสนทนาพูดคุยและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนในชุมชน เนื่องจากเป็นสมาชิกในชุมชนเช่นกัน 

                                                           
๘๗พระธิติวุฒิ จนฺทโสภโณ (หมั่นมี), “การศึกษาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาอัตวินิบาตกรรมตามแนวพุทธจริย

ศาสตร์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 
๘๘พันธ์วิภา เหมือนเพชร, “แบบอย่างการฆ่าตัวตายจากหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน”, วิทยานิพนธ์ศิลป 

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๔). 



๖๐ 
 
นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้พยายามฆ่าตัวตายได้มีการใช้รูปแบบการติดต่อสื่อสารสองทางที่ไม่เป็น

ทางการในลักษณะการสนทนาพูดคุยกับญาติหรือบุคคลใกล้ชิดผู้พยายามฆ่าตัวตาย เช่นเดียวกับ

ผู้มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่มีการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลใกล้ชิดโดยใช้

รูปแบบการติดต่อสื่อสารสองทางที่ไม่เป็นทางการในลักษณะการสนทนาพูดคุย รวมทั้งการ

สื่อสารสัญญาณเตือนก่อนการฆ่าตัวตายที่ผู้พยายามฆ่าตัวตายได้กระท าก่อนที่จะตัดสินใจฆ่าตัว

ตายสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ ลักษณะ คือ วัจนภาษาทางตรง วัจนภาษาทางอ้อม อวัจนภาษา

ทางตรง และอวัจนภาษาทางอ้อม๘๙
 

อรุณีปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการฆ่าตัวตายและตัวแปรทาง

เศรษฐกิจมหภาคซึ่งสะท้อนวัฏจักรธุรกิจ รวมทั้งตัวแปรทางด้านสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจฆ่า

ตัวตาย พบว่า ตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ อัตราการว่างงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศต่อประชากรและดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มีผลกระทบต่ออัตราการฆ่าตัวตาย 

โดยพบว่า เมื่ออัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นท าให้อัตราการฆ่าตัวตายเพ่ิมขึ้น และเมื่อผลิตภัณฑ์มวล

รวมภายในประเทศลดลงหรือดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง จะท าให้อัตราการฆ่าตัวตายเพ่ิมขึ้น 

นอกจากนี้ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านสังคม ได้แก่ อัตราผู้ปุวยโรคเอดส์ สัดส่วนประชากร

ในเขตเมืองอัตราผู้สูงอายุและอัตราการหย่าร้างก็มีผลกระทบต่ออัตราการฆ่าตัวตายด้วยเช่นกัน 

โดยที่การเพิ่มขึ้นของอัตราผู้ปุวยโรคเอดส์และสัดส่วนประชากรเขตเมืองท าให้อัตราการฆ่าตัวตาย

สูงขึ้น ในขณะที่การเพ่ิมขึ้นของอัตราผู้สูงอายุและอัตราการหย่าร้างท าให้อัตราการฆ่าตัวตาย

ลดลง๙๐
 

หวาน ศรีทองเรือนและคณะ ศึกษาความเสี่ยงการฆ่าตัวตายของคนไทยระดับชาติ พบว่า 

ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายทั้งประเทศ พบร้อยละ ๗.๓ จ าแนกเป็นความเสี่ยงระดับน้อย ร้อยละ 

๖.๐ ความเสี่ยงระดับปานกลางร้อยละ ๐.๖ และความเสี่ยงระดับสูงร้อยละ ๐.๗ เพศหญิงมีความ

เสี่ยงร้อยละ ๘.๖ เพศชายมีความเสี่ยงร้อยละ ๕.๒ ภาคเหนือมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมาก

ที่สุดร้อยละ ๘.๘ กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอายุ ๓๕-๔๔ ปี พบ

                                                           
๘๙วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ, “การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีแนวโน้มในการฆ่าตัวตาย”, วิทยานิพนธ์นิเทศ 

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
๙๐อรุณีปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, “วัฏจักธุรกิจและอัตราการฆ่าตัวตาย”, การประชุมทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕๐, (สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, ๒๕๕๕),หน้า ๑๓๙-๑๔๘. 



๖๑ 
 
ร้อยละ ๘.๑ กลุ่มสถานภาพสมรสหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ ร้อยละ ๑๑.๕ กลุ่มว่างงาน ร้อยละ 

๑๓.๘ กลุ่มผู้ปุวยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากคือ ผู้ปุวยโรคผิดปกติทางอารมณ์ที่มี

อาการทางจิตร่วม (Mood disorder with psychotic features) และผู้ปุวยไบโพล่าร์ใน

ระยะแมเนีย (Manic episode) พบร้อยละ ๘๗.๙ และร้อยละ ๖๔.๓ ตามล าดับ๙๑ 

ขนิษฐา แสนใจรักษ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ในชั่ววูบของการฆ่าตัวตาย โดยศึกษาในผู้ที่ผ่าน

ประสบการณ์การพยายามฆ่าตัวตาย พบว่า ความรู้สึกในขณะกระท าการใดๆ เพ่ือยุติการมีชีวิต

อยู่ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก คือ ๑) การจมอยู่ในความทุกข์ใจ ๒) ความรู้สึกอับจนหมด

หนทาง ๓) การสิ้นพลังในการมีชีวิต และ ๔) การขาดสติ ส่วนการผ่านพ้นวิกฤติของผู้ที่ผ่าน

ประสบการณ์การพยายามฆ่าตัวตาย ประกอบด้วย ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑) การรับรู้เหตุการณ์

ตามความเป็นจริง ๒) กระบวนการเยียวยาจิตใจ และ ๓) การมองเห็นคุณค่าของเหตุการณ์๙๒
 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการท า

อัตวินิบาตกรรมโดยกลุ่มงานสุขภาพจิตเป็นส่วนมาก ซึ่งได้ให้รายละเอียดด้านทฤษฏีเกี่ยวกับการ

ฆ่าตัวตาย สาเหตุ และแนวทางปูองกันแก้ไขไว้อยากหลากหลาย ส่วนในประเด็นทาง

พระพุทธศาสนามีกาท าวิจัยที่เน้นด้านพุทธจริยศาสตร์จ านวน ๑ เล่ม แต่ยังไม่ครอบคลุมและให้

ค าตอบชัดเจนในประเด็นความถูกต้องหรือขัดแย้งกับหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา กับทั้งยัง

ไม่มีการบูรณาการหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาให้เข้ากับสหวิทยาการที่หลากหลาย

เพ่ือหาจุดร่วมในการยับยั้ง ปูองกัน แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายหรือการท าอัตวินิบาตกรรมในเชิง

บูรณาการ ดังนั้น จึงสมควรท าวิจัยให้กระจ่างชัดเจนในงานวิจัยนี้ต่อไป 

 

                                                           
๙๑หวาน ศรีเรือนทองและคณะ, “ความเสี่ยงการฆ่าตัวตายของคนไทย: การส ารวจระดับชาติ”, วารสารสมาคม

จิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔): ๔๑๓-๔๒๔.  
๙๒ขนิษฐา แสนใจรักษ์, “ในชั่ววูบของการฆ่าตัวตาย: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาในผู้ที่ผ่านประสบการณ์การ

พยายามฆ่าตัวตาย”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 



บทที่ ๓ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

  ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 คณะผูวิจัยก าหนดขั้นตอนการวิจัยเป็น ดังนี้ 
  (๑) รูปแบบการวิจัยการศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการน าหลัก
ไตรสิกขามาใช้เพ่ือเสริมสร้างแนวทางป้องกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน โดยมีเนื้อหา
จากเอกสารต าราหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
การป้องกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนรวมถึงท าการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งในคัมภีร์พระไตรปิฎก ต ารา หนังสือ เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับการป้องกันการ
ท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน และสถานการณก์ารฆ่าตัวตายของเยาวชน 
 (๒) ศึกษากลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลคือเยาวชนอายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๒๐๐ คน ก าหนดเขตพ้ืนที่ศึกษาคือ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ต าบลคลองตาล อ าเภอ
ศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัยความส าคัญของการเลือกกลุ่มประชากร ในงานวิจัยครั้งนี้ เลือกเป็น
เยาวชนในโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์กับสาขาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชได้
ให้บริการวิชาการแก่สังคมชุมชนและความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนศรีส าโรงชนูป
ถัมภ์ จึงเป็นที่มาและความส าคัญในการก าหนดกลุ่มประชากรในชุมชนท้องถิ่นของวิทยาลัยสงฆ์
พุทธชินราช ซึ่งภารกิจส าคัญด้านงานบริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจและอัตลักษณ์ส าคัญ
ของสถาบันและมหาวิทยาลัย 
 (๓) เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างแนวทางป้องกันการท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชนโดยอาศัยหลักไตรสิกขาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ที่คณะผู้วิจัยรวบรวมและจัดท าขึ้นส าหรับใช้
ในการปฏิบัติการ โดยยึดตรงตามหลักคัมภีร์พระไตรปิฎกว่าด้วยแนวทางการป้องกันการกระท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชนโดยขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญและทางโรงเรียน 
   (๔) เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกรอบใน
การศึกษาและน ามาสร้างชุดกิจกรรม เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มของตัวอย่างที่ได้
คัดเลือก จ านวน ๒๐๐ ชุดโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน ธันวาคม 
๒๕๖๐ โดยรวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันนี้ด้วย ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง



 
๖๓ 

 

และครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจะน ามาประมวลผลในระบบโดยได้รับค าปรึกษาจากที่
ปรึกษาการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 (๒) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตของ
เยาวชนโดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ๒๐๐ คน ร่วมกิจกรรมทั้ง ๖ กระบวนการ ซึ่งมีกิจกรรมการ
แข่งขันสอดแทรกในกระบวนการที่ ๒ ผู้ที่จะได้รับรางวัล จะต้องได้การตัดสินจากกรรมการที่ทาง
คณะกรรมวิจัยได้แต่งตั้ง โดยแบ่งรางวัลไว้ ๔ รางวัล  

   (๕) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวมรวมทั้งด้านเอกสาร และการจัดกิจกรรม
และรายงานผลการวิจัยเชิงพรรณนา 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยเพ่ือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการกระท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชน มีข้ันตอนส าคัญ ดังนี้ 

 

๓.๑ พื้นที่การวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอศรี

ส าโรง จังหวัดสุโขทัย ชั้น ม.๑ ถึง ชั้น ม.๖ จ านวน ๒๐๐ คน 
๑. เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ตัวอย่างเข้าร่วมโครงการ “โครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

การกระท าอัตวินิบาตของเยาวชน” กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจและลงนาม
ในเอกสารยินยอมการเข้าร่วมการทดลองอย่างละเอียดจนเข้าใจ ดังนี้ 

๑) นักเรียนชั้น  ม.๑ - ม.๖ 
๒) อายุ ๑๓ - ๑๘ ป ี
๓) เคยศึกษาเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการกระท าอัตวินิบาต,การเจริญสมาธิ 
๒. เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มสัมภาษณ์ย่อย (Focus Groups Discussion) 

ได้แก่ 
    ๑) มีความรู้ทั่วไปและปฏิภาณไหวพลิบดี 
    ๒) บุคคลในครอบครับเคยคิดกระท าอัตวินิบาตและท าส าเร็จ 
 

๓.๓ เครือ่งมือการวิจัย 
    การท าวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มประชากร มีเครื่องมือส าหรับการท า

วิจัย ได้แก่แบบชุดกิจกรรมเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ที่คณะผู้วิจัยรวบรวมและจัดท าขึ้นส าหรับใช้ในการปฏิบัติการโดยยึด
ตรงตามหลักคัมภีร์พระไตรปิฎกว่าด้วยแนวทางการป้องกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของ



 
๖๔ 

 

เยาวชนโดยขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญและทางโรงเรียน โดยแบบชุดกิจกรรมนั้นจะมีเนื้อหา
ครอบคลุมตามรูปแบบการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา ดังนี้ 
 
แผนภูมิที่ ๑ รูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
กิจกรรมที่ใช้ในการกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนตามหลัก
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 
 

๑. กระบวนการขั้นศีล เป็นขั้นส าหรับการเรียนรู้และการปรับพ้ืนฐาน สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรม สาเหตุและโทษที่เกิดจากการท าอัตวินิบาตกรรม กิจกรรม
ประกอบด้วย 

 

ศีล 

 

สมาธิ 

 

ปัญญา 

รูปแบบกิจกรรม 
การจัดอบรมโดยคณะ

วิทยากร 

รูปแบบกิจกรรม 
การจัดอบรมโดยคณะ

วิทยากร 

รูปแบบกิจกรรม 
การน าเสนอผลงาน และการ

อภิปรายผลกิจกรรม 

กระบวนการเสริมสร้างภูมคิุ้มกัน
การท าอัตวินิบาตกรรมตามหลัก

พระพุทธศาสนา 

กิจกรรมตามกระบวนการเสริมสรา้ง
ภูมิคุ้มกันการท าอัตวินิบาตกรรมตามหลัก

พระพุทธศาสนา 



 
๖๕ 

 

 ๑.๑ การน าเข้าสู่บทเรียน เป็นกิจกรรมเบื้องต้นของกะบวนการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนตามหลักพระพุทธศาสนา 

 ๑.๒ การบรรยายธรรมและให้ความรู้ เพ่ือเป็นการจัดระเบียบทางด้านร่างกาย
และวาจา ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้น โดยคณะพระวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านมวลชนสัมพันธ์และ
จิตวิทยาชุมชน โรงพยาบาลศรีสังวร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย จ านวน ๑๐ รูป/คน 

 
๒. กระบวนการขั้นสมาธิ เป็นขั้นเตรียมสู่การพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกัน

การกระท าอัตวินิบาตกรรม กิจกรรมประกอบด้วย 
 ๒.๑ การสนทนาธรรม โดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตร คือ ความเป็นกันเองระหว่าง

วิทยากรและนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสนทนาถาม -ตอบ ในประเด็นที่ครอบคลุมถึง
สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการท าอัตวินิบาตกรรม โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔๐ 
คน แต่ละกลุ่มมีวิทยากรเป็นแกนน าในการถาม-ตอบ และมีการจดบันทึก 

 ๒.๒ การศึกษากรณีตัวอย่าง เป็นการน าตัวอย่างการกระท าอัตวินิบาตกรรมที่
ปรากฏในสื่อต่างๆ เพื่อน ามาเป็นกรณีศึกษา โดยผู้วิจัยและคณะวิทยากรได้คัดเลือกข่าวการฆ่าตัว
ตายของดาราและเยาวชนที่เป็นนักเรียน เนื่องจาก (๑) นักเรียนส่วนมากมักจะให้ความสนใจกับ
ข่าวดาราและเป็นดาราเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มวัยรุ่น (๒) กรณีของนักเรียนฆ่าตัวตายเพ่ือให้กลุ่ม
ตัวอย่างได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงเยาวชนที่มาอายุรุ่นเดียวกัน อันจะเป็นการสอดแทรกความ
ตระหนักในป้องกันการฆ่าตัวตายด้วย เมื่อได้กรณีศึกษาจากแฟ้มข่าวแล้ว ให้นักเรียนวิเคราะห์ถึง
สาเหตุและวิธีการของการท าอัตวินิบาตกรรม 

 
๓.กระบวนการขั้นปัญญา เป็นขั้นสรุปกระบวนการเสริสร้างภูมิคุ้มกันการกระท า

อัตวินิบาตกรรมของเยาวชนตามหลักพระพุทธศาสนา มีรูปแบบกิจกรรม คือ การประชุมกลุ่ม
ย่อยของนักเรียนโดยมีผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรเป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือก าหนดรูปแบบและกระบวนการ
สร้างภูมิคุ้มกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ประกอบด้วย 

 ๓.๑ การเขียนเรียงความ เป็นการประมวลความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง โดยให้
น าเสนอในรูปแบบของเรียงความเรื่อง “เยาวชนกับการป้องกันการท าอัตวินิบาตกรรม” เพ่ือให้
กลุ่มตัวอย่างน าเสนอและคัดเลือกเรียงความเพ่ือที่ดีที่สุดรับรางวัล จ านวน ๔ รางวัล 

 ๓.๒ การประชุมกลุ่มย่อย หลักจากการด าเนินกิจกรรมครบทั้งขั้นศีล สมาธิ 
และปัญญาแล้ว ผู้วิจัยได้คัดเลือกหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม รวม ๕ คน พร้อมกับวิทยากรประจ ากลุ่ม 
กลุ่มละ ๒ คน รวม ๑๐ รูป/คน สรุปความคิดรวมยอดเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการกระท า



 
๖๖ 

 

อัตวินิบาตกรรมของเยาวชน โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือ
ประมวลเป็นองค์ความรู้ 

 

๓.๔ เก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลท าได้โดยการแจกแบบประเมินก่อนการทดลอง และแจกแบบ

ประเมินหลังการทดลอง เพ่ือให้ได้ข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์ต่อไปซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล
จากแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกรอบใน
การศึกษาและน ามาสร้างเป็นรูปแบบกิจกรรม เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มของ
ตัวอย่างที่ได้คัดเลือก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จนถึงเดือน มีนาคม 
๒๕๖๑ โดยรวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันนี้ด้วย  

(๒) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตของเยาวชนโดย
การก าหนดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ ๔) จ านวน ๒๐๐ คน เมื่อด าเนินกิจกรรมเสร็จ 
ให้นักเรียนน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมในวันที่ก าหนด กลุ่มที่จะได้รับรางวัล จะต้องได้การ
ตัดสินจากกรรมการที่ทางคณะกรรมวิจัยได้แต่งตั้ง โดยก าหนดรางวัลไว้ ๔รางวัล  
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ๓.๕.๑ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
   ๑) วิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานได้ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) ส าหรบอธิบายข้อมูลแบบสอบถามเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
   ๒) วิเคราะห์ข้อมูลที่ผลการลอง ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ด้วยวิธีใช้สถิติ 

paried t test ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวมรวมทั้งด้านเอกสาร และการจัด
กิจกรรมเพ่ือเสนอแนวทางป้องกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน จากนั้นจึงสรุปผลด าเนิน
รายงานการวิจัยโดยใช้รูปแบบการพรรณนา  

 
 



 

 

บทท่ี ๔ 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
 จากการลงพ้ืนเก็บข้อมูลที่โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง 
จังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๐๐ คน ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการ
กระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ตามขั้นตอนของไตรสิกขาที่ก าหนดไว้ในระเบียบวิธีวิจัยซึ่งมี
รายละเอียดในบทที่ ๓ ผลการด าเนินกิจกรรมสามารถสรุปเป็นแนวทางปูองกันการกระท า
อัตวินิบาตกรรมแก่เยาวชน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

๔.๑ ผลการด าเนินงานตามกระบวนการวิจัย 

กิจกรรมที่ใช้ในการกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน
ตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของ
เยาวชน ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามกระบวนการของไตรสิกขา คือ กระบวนการขั้นศีล กระบวนการ
ขั้นสมาธิ และกระบวนการขั้นปัญญา โดยได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มประชากร คือ นักเรียน
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๐๐ คน ด าเนินกิจกรรมร่วมกับพระวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ด้านมวลชน
สัมพันธ์ โรงพยาบาลศรีสังวาล อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย มีคณะครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูป
ถัมภ์เป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม มีรายละเอียดและผลการด าเนินการกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน มี
ดังนี้ 

 
๔.๑.๑ กระบวนการขั้นศีล เป็นขั้นส าหรับการเรียนรู้และการปรับพ้ืนฐาน สร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรม สาเหตุและโทษที่เกิดจากการท าอัตวินิบาตกรรม 
กิจกรรมประกอบด้วย 

 ๔.๑.๑.๑ การน าเข้าสู่บทเรียน เป็นกิจกรรมเบื้องต้นของกะบวนการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนตามหลักพระพุทธศาสนา กิจกรรมในขั้นตอนนี้
ประกอบด้วย 

 ๑) พิธีเปิดการอบรม ด าเนินการโดยผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานความ
เป็นมาของโครงการและรูปแบบการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ เสร็จ
แล้วผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์กล่าวเปิดโครงการ 



๖๘ 
 

 

 ๒) ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวแนะน าตนเองและคณะวิทยากรที่มาจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/โรงพยาบาลศรีสังวร และคณะครูที่ท าหน้าที่วิทยากร
ประจ ากลุ่ม ตลอดจนชี้แจงก าหนดการ วิธีการ และกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

 ๓) พระวิทยากรด าเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยอาศัยเกมคุณธรรม 
“ดอกบัวหุบ” เพ่ือให้นักเรียนเกิดความผ่อนคลายและสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองระหว่าง
พระ (พระวิทยากร) กับโยม (นักเรียน) และเป็นการสอดแทรกคติธรรมเกี่ยวกับสติ ความ
ปรองดอง การคิดในเชิงบวกไปพร้อมๆ กันด้วย รูปแบบเกมคุณธรรม “ดอกบัวหุบ”  

 
          ๔.๑.๑.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณการทดสอบสมมิติฐาน 

 วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการ อบรมเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการ
กระท าอัตวินิบาตตามแนวทางการพัฒนาศีล สมาธิ และปัญญา (ไตรสิกขา) แบบองค์รวมของ
เยาวชนที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการปูองกันกระท าอัตวินิบาตก่อนการเข้าอบรม
แสดงผลการเปรียนเทียบระหว่างคะแนนเฉลี่ย ๒ ค่าโดยวิเคราะห์สถิติ Paired-Sample t-test 
และแบ่งกลุ่มคะแนนก่อนและหลังออกเป็น ๒ กลุ่ม (กลุ่มต่ า และกลุ่มสูง) ราบละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ก าหนดคะแนนรวมค่าเฉลี่ยของความรู้สึกที่ได้รับก่อนและหลัง การอบรมการเสริมสร้าง
ภูมิคุมกันการกระท าอัตวินิบาต 
  คะแนนเฉลี่ย  ระดับความคิดเห็น 
  ๔.๒๑-๕.๐๐  เห็นด้วยมากที่สุด 
  ๓.๔๑-๔.๒๐  เห็นด้วยมาก 
  ๒.๖๑-๓.๔๐  เห็นด้วยปานกลาง 
  ๑.๘๑-๒.๖๐  เห็นด้วย 
  ๑.๐๐-๑.๘๐  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

           ๔.๑.๑.๓ การบรรยายธรรมและให้ความรู้ เพ่ือเป็นการจัดระเบียบทางด้าน
ร่างกายและวาจา ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้น โดยคณะพระวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้าน
มวลชนสัมพันธ์และจิตวิทยาชุมชน โรงพยาบาลศรีสังวร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 
๑๐ รูป/คน ประกอบด้วย 

 

 ๑) พระครูพิทักษ์วรากร   เจ้าคณะอ าเภอคีรีมาศ 
 ๒) พระครูชัยวัฒน์บรรพต  เจ้าคณะต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล 
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 ๓) พระครูสุเมธภูวดล  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย 
 ๔) พระปลัดดิเรกวราโภ  เลขานุการรองเจ้าคณะอ าเภอเมืองสุโขทัย 
 ๕) พระใบฎีกาสุริโย ภทฺรญาโณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทร์ศึกษา 
 ๖) นพ.อนุพงศ์ ค ามา  โรงพยาบาลศรีสังวร จ.สุโขทัย 
 ๗) นายฉลวย ลิ้นจี่  โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
 ๘) นางชุลี ครุฑแก้ว  โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
 ๙) นางบังอร อ่วมแก้ว  โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
 ๑๐) น.ส.สโรชินทร์ ประสมศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
  
๔.๑.๑.๔ พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตกรรม ตาม

แนววิถีพุธในการบรูณาการเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของเยาวชน 
จากข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตกรรมของ

เยาวชนตามแนววิถีพุธในการบรูณาการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชน โดยได้จากการสนทนา
กลุ่มย่อย (Focus Gruops) ระหว่างตัวแทนของนักเรียนในแต่ละกลุ่มของโรงเรียนศรีส าโรงชนูป
ถัมภ์ ต าบลคลองตาล  อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย  ผู้วจิัยได้น าดังกล่าวมาสังเคราะห์เพ่ือ
พัฒนาเป็นรูปแบบการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตกรรมแก่เยาวชนที่เข้าอบรม 
ดังตามแผนภาพนี้ 
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แผนภูมิที่ ๑ รูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กิจกรรมที่ใช้ในการกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนตามหลัก

พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 

 

๑. กระบวนการขั้นศีล เป็นขั้นส าหรับการเรียนรู้และการปรับพ้ืนฐาน สร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรม สาเหตุและโทษที่เกิดจากการท าอัตวินิบาตกรรม กิจกรรม

ประกอบด้วย 

 

ศีล 

 

สมาธิ 

 

ปัญญา 

รูปแบบกิจกรรม 

การจัดอบรมโดยคณะ

วิทยากร 

รูปแบบกิจกรรม 

การจัดอบรมโดยคณะ

วิทยากร 

รูปแบบกิจกรรม 

การน าเสนอผลงาน และ

การอภิปรายผลกิจกรรม 

กระบวนการเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันการท า

อัตวินิบาตกรรมตามหลัก

พระพุทธศาสนา 

กิจกรรมตามกระบวนการเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันการท าอัตวินิบาตกรรม

ตามหลักพระพุทธศาสนา 



๗๑ 
 

 

 ๑.๑ การน าเข้าสู่บทเรียน เป็นกิจกรรมเบื้องต้นของกะบวนการเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนตามหลักพระพุทธศาสนา 

 ๑.๒ การบรรยายธรรมและให้ความรู้ เพ่ือเป็นการจัดระเบียบทางด้านร่างกาย

และวาจา ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้น โดยคณะพระวิทยากรจากมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านมวลชนสัมพันธ์และ

จิตวิทยาชุมชน โรงพยาบาลศรีสังวร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย จ านวน ๑๐ รูป/คน 

 

๒. กระบวนการขั้นสมาธิ เป็นขั้นเตรียมสู่การพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกัน

การกระท าอัตวินิบาตกรรม กิจกรรมประกอบด้วย 

 ๒.๑ การสนทนาธรรม โดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตร คือ ความเป็นกันเองระหว่าง

วิทยากรและนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสนทนาถาม -ตอบ ในประเด็นที่ครอบคลุมถึง

สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการท าอัตวินิบาตกรรม โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔๐ 

คน แต่ละกลุ่มมีวิทยากรเป็นแกนน าในการถาม-ตอบ และมีการจดบันทึก 
 ๒.๒ การศึกษากรณีตัวอย่าง เป็นการน าตัวอย่างการกระท าอัตวินิบาตกรรมที่

ปรากฏในสื่อต่างๆ เพื่อน ามาเป็นกรณีศึกษา โดยผู้วิจัยและคณะวิทยากรได้คัดเลือกข่าวการฆ่าตัว

ตายของดาราและเยาวชนที่เป็นนักเรียน เนื่องจาก (๑) นักเรียนส่วนมากมักจะให้ความสนใจกับ

ข่าวดาราและเป็นดาราเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มวัยรุ่น (๒) กรณีของนักเรียนฆ่าตัวตายเพ่ือให้กลุ่ม

ตัวอย่างได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงเยาวชนที่มาอายุรุ่นเดียวกัน อันจะเป็นการสอดแทรกความ

ตระหนักในปูองกันการฆ่าตัวตายด้วย เมื่อได้กรณีศึกษาจากแฟูมข่าวแล้ว ให้นักเรียนวิเคราะห์ถึง

สาเหตุและวิธีการของการท าอัตวินิบาตกรรม 

   
๔.๑.๑.๕ หลักธรรม/หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม ประกอบด้วย 
 ๑) อริยสัจ ๔ เนื้อหาโดยสรุปกล่าวถึง กระบวนการแก้ไขปัญหาตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาเรียกตามทางธรรมะได้ว่า วิธีแห่งความดับทุกข์  โดยเริมจากตัวปัญหาหรือทุกข์ 
ท าความเข้าใจให้ชัดเจน สืบค้นหาสาเหตุเตรียมไข วางแผนก าจัดสาเหตุปัญหา มีวิธีการปฏิบัติ มี
ทั้งหมด ๔ ขั้นตอนคือ 

  (๑.๑) ทุกข์ คือ การก าหนดให้รู้จักสภาพปัญหา หมายถึง ความไม่
สบายกาย ความไม่สบายใจ อันเนื่องมาจากสภาวะที่ทนได้ยาก คือ เป็นสภาวะที่บีบคั้นจิตใจ 



๗๒ 
 

 

ความขัดแย้ง การขาดความเที่ยงแท้การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความไม่สมปรารถนา เมื่อเกิดทุกข์
เราต้องไม่ประมาท และต้องพร้อมที่จะเผชิญกับความเป็นจริง 

  (๑.๒) สมุทัยคือ การก าหนดเหตุแห่งทุกข์เพ่ือก าจัด หมายถึง เหตุที่ท า
ให้เกิดทุกข์ คือ เป็นสิ่งเริ่มต้นที่ท าให้เกิดทุกข์ ทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป แต่
สาเหตุที่แท้จริงที่ก่อให้เกิดทุกข์ ก็คือ ตัณหาหรือความอยาก ความต้องการ มีอยู่ ๓ ประการคือ   
    (ก) กามตัณหา หมายถึง ความอยากได้สิ่งที่ปรารถนาทุกอย่าง 
เช่น อยากได้ทรัพย์สินเงินทอง 
    (ข) ภวตัณหา หมายถึง ความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ เช่น 
อยากเป็นคนดัง  อยากเป็นดารา เป็นต้น 
    (ค) วิภวตัณหา หมายถึง ความไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ เช่น ไม่
อยากสอบตก  ไม่อยากเป็นคนพิการ ไม่อยากอกหัก เป็นต้น 
   (๑.๓) นิโรธคือ การดับทุกข์อย่างมีจุดหมาย ต้องมีการก าหนดว่า
จุดหมายที่ต้องการคืออะไร หมายถึง ความดับทุกข์หรือภาวะที่ท าให้ตัณหาดับสิ้นไป ทุกข์เกิดขึ้น
มีสาเหตุมาจากตัณหา หรือความอยาก ถ้าคนเราลดตัณหาหรือความอยากได้มากเท่าไร ทุกข์ก็
ย่อมน้อยลงไปด้วย แต่ถ้าเราดับได้โดยสิ้นเชิงชีวิตเราก็จะมีแต่ความสงบ 
   (๑.๔) มรรค คือ การก าหนดวิธีการในรายละเอียดและปฏิบัติเพ่ือก าจัด
ปัญหา  หมายถึง ข้อปฏิบัติให้ถึงความทุกข์ ได้แก่ การเดินทางสายกลาง ซึ่งมรรคมีองค์ประกอบ
ด้วย ๘ ประการ คือสัมมาทิฏฐิ(ความเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ความด าริชอบ)  สัมมาวาจา 
(การเจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (การกระท าชอบ) สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) 
สัมมาวายามะ (ความพยายามชอบ) สัมมาสติ (การระลึกชอบ)และสัมมาสมาธิ (การตั้งจิตมั่น
ชอบ) 

 

 ๒) ไตรสิกขา เนื้อหาโดยสรุปกล่าวถึงการพัฒนาตนเองโดยอาศัยหลัก ๓ 
ประการ ประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญาเป็นหลักการพัฒนาชีวิตเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จและ
เป็นคนสมบูรณ์แบบตามแนวพุทธ ประกอบด้วย 

  (๑) อธิสีลสิกขา คือ ศึกษาเรื่องศีลอบรมปฏิบัติให้ถูกต้องดีงาม ให้
ถูกต้องตามหลักจุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึงปฏิบัติอยู่ ในหลักอินทรีย์สังวร 
สติสัมปชัญญะ และสันโดษเป็นการศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือดูให้เกิดมีสัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะเจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพร้อมด้านความประพฤติวินัย
และความสัมพันธ์ทางสังคมถึงมาตรฐานของอารยชนเป็นพื้นฐานแก่การสร้างเสริมคุณภาพจิตได้ดี 
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  (๒) อธิจิตตสิกขา คือ ศึกษาเรื่องจิตอบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ 
ได้แก่ การบ าเพ็ญสมถกรรมฐานของผู้บริบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์จนได้บรรลุฌาน ๔ การศึกษาด้าน
หรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวายามะ และสัมมาสติ สัมมาสมาธิ เจริญงอกงามขึ้น จน
บุคคลมีความพร้อมทางคุณธรรม มีคุณภาพจิตสมรรถภาพจิตและสุขภาพจิตพัฒนาถึงมาตรฐาน
ของอารยชน เป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนาปัญญาได้ดี 

  (๓) อธิปัญญาสิกขา คือ ศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่ม
แจ้ง ได้แก่การบ าเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานของผู้ได้ฌานแล้วจนได้บรรลุมรรค ๘ คือเป็นพระ
อรหันต์ การศึกษาหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเจริญงอกงามขึ้น 
จนบุคคลมีความพร้อมทางปัญญาถึงมาตรฐานของอารยชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ด้วยปัญญา หลุด
พ้นจากความยึดติดถือมั่นต่างๆ เป็นอิสรเสรีด้วยปัญญาอย่างแท้จริง 

 

 เมื่อมองแง่ของสิกขา ๓ จะเห็นความหมายของสิกขาแต่ละอย่าง ดังนี้ 
 ๑. ศีล คือสิกขาหรือการศึกษาที่ฝึกในด้านสัมพันธ์ติดต่อ ปฏิบัติจัดการกับ

สิ่งแวดล้อม ทั้งทางวัตถุและทางสังคม ด้านอินทรีย์ต่างๆ และด้านพฤติกรรมทางกาย วาจาพูดอีก
อย่างหนึ่งว่า การมีวิถีชีวิตที่ปลอดภัยไร้การเบียดเบียน หรือการด าเนินที่เกื้อกูลแก่สังคมและโลก 

 ๒. สมาธิ คือสิกขาหรือการศึกษาที่ฝึกในด้านจิต ได้แก่การพัฒนาคุณสมบัติ
ต่างๆของจิตทั้งในด้านคุณธรรม เช่น เมตตา กรุณาความมีไมตรี ความเห็นอกเห็นใจ ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ความสุภาพอ่อนโยน ความเคารพ ความซื่อสัตย์  ความกตัญญูในด้าน
ความสามารถของจิต เช่นความเข้มแข็งมั่งคง ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความขยัน 
ความอดทน ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นแน่วแน่ ความมีสติ สมาธิและในด้านความสุข เช่น 
ความมีปีติอ่ิมใจ ความมีปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจ ความสดชื่อผ่องใสความรู้สึกพอใจ  

 ๓. ปัญญา คือสิกขาหรือการศึกษาที่ฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง เริ่ม
ตั้งแตค่วามเชื่อที่มีเหตุผล ความเห็นที่เข้าแนวทางของความเป็นจริง การรู้จักหาความรู้ การรู้จัก
คิดพิจารณา การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ทดลองตรวจสอบ ความรู้เข้าใจ ความหยั่งรู้เหตุผล การ
เข้าถึงความจริง การน าความรู้มาใช้แก้ไขปัญหาและคิดการต่างๆ ในทางเกื้อกูลสร้างสรรค์เฉพาะ
อย่างยิ่ง เน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริงหรือรู้ตามที่มันเป็น ตลอดจนรู้แจ้งความจริงที่เป็นสากล
ของสิ่งทั้งปวง จนถึงขั้นรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต ที่ท าให้มีจิตใจเป็นอิสระ ปลอดปัญหา 
ไร้ทุกข์ เข้าถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ์ 

 
  ๓) จิตวิทยาวัยรุ่น มีเนื้อหาโดยสรุปกล่าวถึงวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างมากทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สังคมปัจจุบันเป็นยุคข่าวสารไร้พรมแดน ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดของวัยรุ่นมากขึ้นด้วย ในระยะวัยรุ่นเป็นระยะหัวเลี้ยว
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หัวต่อของชีวิต เป็นวัยวิกฤต (critical period) หรือวัยพายุบุแคม (strom and stress) 
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตอย่างมาก มีปัญหาและมีความยากล าบากในการ
ปรับตัว  

 

  วัยรุ่น (Adolescence) เป็นวัยที่มีพัฒนาการปรับเปลี่ยนจากวัยเด็กเข้าสู่วัย
ผู้ใหญ่ เริ่มตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ ๑๒หรือ ๑๓ ปี จนกระทั่งถึงอายุประมาณ ๒๐ ปี มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเป็นสัญญาณส าคัญที่บอกถึงการพ้นระยะการเป็นเด็ก คือการ
เปลี่ยนแปลงร่างกายภายนอกและการมีวุฒิภาวะทางเพศ เช่น ความสูง น้ าหนัก การเริ่มมี
ลักษณะทางเพศ ได้แก่ การมีหน้าอกในวัยรุ่นหญิง การมีหนวดและการเปลี่ยนแปลงของเสียงใน
วัยรุ่นชาย ขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงในพัฒนาการด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น ความสนใจในเพศ
ตรงข้าม การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และสังคม เป็นต้น มีการแบ่งระยะของวัยรุ่น ออกเป็น ๓
ระยะดังนี้  

 

  วัยรุ่นตอนต้น (early adolescence) เด็กหญิงมีอายุระหว่าง ๑๓-๑๕ ปี 
เด็กชายมีอายุระหว่าง ๑๕-๑๗ ป ี

  วัยรุ่นตอนกลาง (middle adolescence) เด็กหญิงมีอายุระหว่าง ๑๕-๑๘ ปี 
เด็กชายมีอายุระหว่าง ๑๗-๑๙ ป ี

  วัยรุ่นตอนปลาย (late adolescence) เด็กหญิงมีอายุระหว่าง ๑๘-๒๑ ปี 
เด็กชายมีอายุระหว่าง ๑๙-๒๑ ป ี

  วัยรุ่นแต่ละช่วงจะมีพัฒนาที่แตกต่างกันไปโดยจ าแนกเป็นพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา ดังนี้ 

  ๑. พัฒนาการทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะลักษณะทางเพศหรือลักษณะทุติยภูมิ
ทางเพศ (Secondary Sex Characteristic) คือลักษณะที่แบ่งแยกความเป็นชายหนุ่ม ความเป็น
หญิงสาวที่เพ่ิงเริ่มเจริญเติบโตเต็มที่ในวัยแรกรุ่น การเจริญเติบโตของลักษณะทางเพศมี
พัฒนาการ ๓ขัน้ตอน ได้แก่  

 Pre–pubescence เป็นระยะลักษณะทางเพศส่วนต่างๆ เริ่มพัฒนา เช่น 
สะโพกเริ่มขยาย เต้านมของเด็กหญิงเริ่มเจริญ เสียงของเด็กชายเริ่มแตกพร่า แต่อวัยวะสืบพันธุ์ 
(Productive organs) ยังไม่เริ่มท าหน้าที่ 

 Pubescence เป็นระยะที่ลักษณะทางเพศส่วนต่างๆ ยังคงมีการเจริญต่อไป 
อวัยวะสืบพันธุ์เริ่มท าหน้าที่แต่ยังไม่สมบูรณ์ เด็กหญิงเริ่มมีประจ าเดือน เด็กชายเริ่มสามารถผลิต
เซลล์สืบพันธุ์ได้ 
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 Post-pubescence หรือ Puberty เป็นระยะที่ลักษณะทางเพศทุกส่วน
เจริญเติบโตเต็มที่ อวัยวะสืบพันธุ์ท าหน้าที่ได้ มีวุฒิภาวะทางเพศสามารถมีบุตรได้ จึงถือเป็น
ระยะที่เด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่นที่แท้จริง 

 การเริ่มเข้าสู่ระยะต่างๆ ข้างต้น อายุของเด็กแต่ละคนจะไม่เท่ากัน ในบางคน
อาจเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นในระยะ Puberty ค่อนข้างเร็ว ในบางคนมีพัฒนาการค่อนข้างช้าได้ 

 ๒. พัฒนาการทางอารมณ์ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ วัยรุ่นอยู่ในขั้นพอใจ
ในการรักเพศตรงข้าม (genital stage) ความพึงพอใจและความสุขต่างๆ เป็นแรงขับมาจากวุฒิ
ภาวะทางเพศ เริ่มสนใจเพศตรงข้าม มีแรงจูงใจที่จะรักผู้อ่ืน ต้องการอิสระจากพ่อแม่มากขึ้น 
เด็กชายจะเลียนแบบพ่อ เด็กหญิงจะเลียนแบบแม่  

 

 อารมณ์ของวัยรุ่นเป็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่าย อ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์ มี
อารมณ์รุนแรง การควบคุมอารมณ์ยังไม่สู้ดี บางครั้งเก็บกด บางคราวมั่นใจสูง บางครั้งพลุ่งพล่าน 
ลักษณะอารมณ์เหล่านี้เรียกกันว่า พายุบุแคม (Strom and stress) เพราะลักษณะอารมณ์แบบนี้
จึงมีความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย ท าให้วัยรุ่นจึงคิดว่าผู้ที่เข้าใจตนเองดีที่สุดคือเพ่ือนในวัย
เดียวกัน เนื่องจากมีความคิดเห็นที่เป็นไปทางเดียวกัน ยอบรับกันและกัน การเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ์ที่เกิดขึ้นนี้มีผลมาจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย การปรับพฤติกรรมการแสดงออกจากการเป็นเด็ก เข้าสู่การเรียนรู้บทบาทของ
การเป็นผู้ใหญ่ สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

 

 ปัญหาทางอารมณ ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมีผลกระทบต่ออารมณ์ของ
เด็กวัยรุ่นอย่างมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีภาระกิจอ่ืนๆค่อนข้างมากจนลืมไปว่า
บุตรหลานก าลังเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ท าให้ไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้า เด็กบางคนมีพัฒนาการ
ทางเพศเร็วก่อนวัย หรือบางคนอาจช้ากว่าวัย ความคิดของเด็กเองที่คิดว่าตัวเองมีความแตกต่าง
จากเพ่ือน มีปมด้อยเรื่องรูปร่างหน้าตา ท าให้เด็กยอมรับตัวเองไม่ได้ ส่งผลเกิดปัญหาทางด้าน
อารมณ์ มีภาวะเครียด เกิดพฤติกรรมซึมเศร้า และอาจก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาได้เช่น 
ปัญหาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น เป็นต้น  

 

 การส่งเสริมวุฒิภาวะทางอารมณ์ ท าได้โดยที่ผู้ปกครองต้องให้เวลาและมีความ
อดทนเพ่ือที่จะท าความเข้าใจวัยรุ่น เป็นตัวอย่างของผู้ที่มีอารมณ์มั่นคง แนะน าและส่งเสริมให้
เด็กเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ และแนะน าวิธีระบายความเครียดที่เหมาะสม 
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 ๓. พัฒนาการทางความคิดสติปัญญาเด็กวัยรุ่นมีการเจริญเติบโตของสมองอย่าง
เต็มที่ พัฒนาการทางด้านความคิดสติปัญญาเป็นไปอย่างรวดเร็วสามารถเข้าใจเรื่องที่เป็น
นามธรรมได้ มีความคิดกว้างไกล พยายามแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มีจินตนาการมาก มีความเชื่อมั่น
ในความคิดของตนอย่างมาก  

 

 พัฒนาการทางความคิดตามแนวคิดของเพียเจท์ (Piaget) เด็กวัยรุ่นพัฒนา
ความคิดจากความคิดแบบรูปธรรม (concrete) มาจากวัยเด็กมาสู่กระบวนการพัฒนาความคิด
แบบเป็นเหตุผล เป็นรูปแบบชัดเจน (Cognitive thought phase หรือ Formal operation 
period ) ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ สามารถคิดอย่างมีเหตุผลโดยไม่ใช้วัตถุเป็นสื่อ มีการคิดแบบ
ใช้ตรรกจากเงื่อนไขที่ก าหนด การคิดแบบใช้เหตุผลเชิงสัดส่วน การคิดแบบแยกตัวแปรเพ่ือ
สรุปผล การคิดแบบใช้เหตุผลสรุปเป็นองค์รวม คาดการณ์อนาคตได้โดยมองย้อนอดีต 

 

 ความคิดแบบตัวเองเป็นศูนย์กลางในวัยรุ่น (Adolescent egocentrism) คือ
จะคิดว่าพฤติกรรมของตนถูกเฝูามองจากบุคคลอ่ืน ให้ความใส่ใจอย่างมากต่อค าวิพากษ์วิจารณ์
ของบุคคลอ่ืน (The Imagination Audience) โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งกาย ทรงผม และ
รูปร่างของตน วัยรุ่นมักคาดหวังว่าสิ่งที่ตนแสดงออกว่าสนใจ ชอบ บุคคลอ่ืนจะต้องรู้สึกเช่นนั้น
ด้วย และวัยรุ่นมีความคิดฝัน มีจินตนาการว่าตนเป็นคนเก่ง (hero) และมีโลกส่วนตัว (The 
Personal Fable ) 

 

 พัฒนาการด้านเหตุผลเรื่องศีลธรรมจรรยา (Moral reasoning) โคลเบริกซ์ 
(Kohlberg) ได้แบ่งระดับการพัฒนาการด้านศีลธรรมจรรยาไว้ ๓ ระดับ แต่ละระดับแบ่งเป็น ๒
ขั้นตอน ดังนี้ 

 ระดับที่ ๑ ก่อนมีศีลธรรมจรรยา (Preconventional)  

 ขั้นตอนที่ ๑ เชื่อฟัง ท าสิ่งที่ดี ท าตามกฎเกณฑ์เพราะกลัวถูกลงโทษ  

 ขั้นตอนที่ ๒ ท าสิ่งที่ดี ท าตามกฎเกณฑ์เพ่ือหวังได้รับรางวัลและการชื่นชม  

ระดับที่ ๒ มีศีลธรรมจรรยา (Conventional)  

ขั้นตอนที่ ๓ เป็นเด็กดี ได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ ครู กลุ่มเพ่ือน และสังคม  
ขั้นตอนที่ ๔ ท าตามกฎเกณฑ์ของสังคม  

ระดับที่ ๓ หลังมีศีลธรรมจรรยา (Postconventional)  

ขั้นตอนที่ ๕ ตระหนักถึงสิทธิ กฎระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคม 

ขั้นตอนที่ ๖ ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม 
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 วัยรุ่นถูกจัดอยู่ในพัฒนาการระดับที่ ๒ขั้นตอนที่ ๓ถึงขั้นตอนที่ ๔คือมีศีลธรรม
จรรยาซึ่งพัฒนามาจากในวัยเด็ก โดยเด็กวัยรุ่นจะเป็นเด็กดี “Good – boy , nice –girl” เพ่ือ
ได้รับการยอมรับจากบิดามารดา ครู กลุ่มเพ่ือนและสังคม จะพัฒนาศีลธรรมเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ต่อไป 
เด็กวัยรุ่นบางคนอาจมีพัฒนาการด้านศีลธรรมจรรยาก้าวหน้าไปอีกในขั้นตอนที่ ๕ก็ได้ ทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่มีพัฒนาการทางศีลธรรมจรรยาในระดับที่แตกต่างกัน บางคนแม้เป็นผู้ใหญ่ก็อาจ
พัฒนาได้เพียงระดับต้นเท่านั้น  

 

 ปัญหาด้านความคิดสติปัญญาในวัยรุ่นช่วงอายุประมาณ ๑๒-๑๓ ปี เด็กอาจ
ต้องมีการเปลี่ยนย้ายห้องเรียนหรือเปลี่ยนโรงเรียนจากระดับประถมศึกษาเป็นระดับชั้น
มัธยมศึกษา พบว่าในวัยรุ่นหญิงมีปัญหาเรื่องการปรับตัวมากกว่าในวัยรุ่นชายเนื่องจากเด็กหญิง
เข้าสู่การเป็นวัยรุ่นเร็วกว่าเด็กชาย ท าให้มีการติดกับกลุ่มเพ่ือนเดิมมากกว่า ส่งผลให้วัยรุ่นหญิงมี
ความเครียด มีความเปราะบางเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนมากกว่าวัยรุ่นชาย ท าให้มี
ผลกระทบต่อการเรียนได้ 

 

 วัยรุ่นช่วงอายุประมาณ ๑๗-๑๙ ปี เป็นช่วงปรับเปลี่ยนการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา วัยรุ่นทั้งหญิงและชายมักมีปัญหาเรื่องการปรับตัวเรื่อง
การเรียน เรื่องเพ่ือนเพศเดียวกันและเพ่ือนต่างเพศ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ท าให้มี
ความเครียดส่งผลให้การเรียนตกต่ าลงได้ และในวัยรุ่นบางกลุ่มมีพฤติกรรมชอบฝุาฝืนกฎระเบียบ 
ไม่ท าตามกฎเกณฑ์ของสังคม ไม่ชอบเข้าเรียน ชอบก่อกวน อาจเนื่องจากเด็กอาจมีปัญหาเรื่อง
สัมพันธภาพในครอบครัวหรืออิทธิพลกลุ่มเพ่ือน ส่งผลให้การเรียนตกต่ าลงได้เช่นกันและอาจท า
ให้เกิดการสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง มีปัญหาทางอารมณ์ตามมาเช่น อับอายเพ่ือนฝูง ครู 
อาจารย์ และถูกแรงกดดันจากพ่อแม่อีกด้วย  

 

 ๔) การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)มีเนื้อหาโดยสรุปกล่าวถึงการคิดเชิง
บวก ประโยชน์ และทักษะการคิดเชิงบวก ซึ่งเป็นการคิดในด้านดีของบุคคลต่อสถานการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึน้ในชีวิต ยอมรับความเป็นจริง สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ และน ามาใช้ประโย
ชนในการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือผู้ อ่ืน ไม่ยอมให้ความล้มเหลวเข้ามาท าลายชีวิต มอง
สถานการณ์ทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างมีสติ มีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม มี
ความรู้สึกที่ดีทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม สามารถแก้ปัญหาและเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น
ในชีวิตของตนเองให้ส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี 

 

 วัยรุ่นเป็นวัยที่มีลักษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างไปจากวัยอ่ืน และได้รับผลกระทบจาก
การมองโลก รวมถึงวิธีคิดต่างๆ ที่ได้สะสมมาตั้งแต่วัยเด็ก ประกอบกับภาวะอารมณ์ของวัยรุ่นที่มี
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ความอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าต่างๆ จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะมองโลกในด้านบวกเป็นไปได้ยากขึ้นแต่
ก็สามารถพัฒนาให้วัยรุ่นเกิดการคิดในเชิงบวกได้ เนื่องจากเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางความคิดที่
เป็นนามธรรม มีความสามารถในการใช้เหตุผล และคิดได้หลากหลายแง่มุม ปัจจัยส าคัญที่จะช่วย
ให้วัยรุ่นไดผ้่านพน้ความสับสน เกิดความม่ันคงทางอารมณ์และเกิดการคิดในเชิงบวกได้นั้น ได้แก่
การมีสัมพันธภาพที่ดีทั้งต่อพ่อแม่ ครูเพ่ือน ฯลฯ ซึ่งวัยรุ่นจะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นในด้านการเรียน การคบเพ่ือน ฯลฯ กลุ่ มเ พ่ือนสามารถช่วยให้วัยรุ่นได้แบ่งปัน
ประสบการณ์ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน การที่ได้รูว่าปัญหาของตนมิใช่ปัญหาเฉพาะตน
เท่านั้น แต่คนอ่ืนเขาก็พบกับปัญหาแบบเดียวกันนี้ด้วย จะสร้างความรู้สึกยอมรับได้ว่า ปัญหาที่
เกดิขึ้นนั้นเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใหญ่โตมาก การไดแ้ลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้อ่ืนนั้น จะช่วยแก้ไขการ
มองที่ผิดพลาดของตนได้ เช่นเราอาจมองว่าเพ่ือนเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่เพ่ือนอาจให้มุมมองว่าเขา
เป็นคนประหยัดเพราะจะต้องเก็บเงินไว้ใช้จ่าย เป็นต้น การที่ได้รับค าแนะน าหรือตัวอย่างจาก
บุคคลอ่ืนๆ ท าให้วัยรุ่นเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการปรับตัวต่างๆ ได้ในเวลา
อันรวดเร็วกว่าการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง การได้รับก าลังใจและได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ 
ครูหรือเพ่ือน จะช่วยท าให้วัยรุ่นเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง มองตนเองว่ามีความสามารถ เกิด
การคิดในเชิงบวกต่อสิ่งต่างๆ และเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดี วัยรุ่นจึง
เป็นวัยที่มีท้ังความเสี่ยงและเปน็โอกาสส าคัญในการเรียนรู้ หากโอกาสนั้นๆ ได้เกิดขึ้นหรือค้นพบ
ไดการให้วัยรุ่นได้ระบายถึงปัญหาและความคับข้องใจต่างๆ จะท าให้เขาเกิดการเข้าใจตนเองมี
การยอมรับตนเองและผู้ อ่ืนมากยิ่งขึ้น เกิดความรูสึกอบอุ่นใจ มีก าลังใจที่จะเผชิญกับปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนสามารถจัดการกับความขัดแย้งตา่งๆ ซึ่งจะน าไปสู่ความเจริญงอกงามในที่สุด 
 

๔.๑.๒ กระบวนการขั้นสมาธิ เป็นขั้นเตรียมความรู้หรือการจัดระเบียบความรู้สู่การ
พัฒนาเป็นองค์ความรู้ไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันการกระท าอัตวินิบาตกรรม กิจกรรมประกอบการ
สนทนาธรรมและการศึกษากรณีตัวอย่าง มีผลการศึกษาดังนี้  

 
 ๔.๑.๒.๑ การสนทนาธรรม  โดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตร คือ ความเป็นกันเอง

ระหว่างวิทยากรและนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสนทนาถาม-ตอบ ในประเด็นที่
ครอบคลุมถึงสาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการท าอัตวินิบาตกรรม โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุ่มๆ ละ ๔๐ คน แต่ละกลุ่มมีวิทยากรเป็นแกนน าในการถาม-ตอบ และมีการจดบันทึก ดังนี้ 

 

  กลุ่มท่ี ๑ จ านวน ๔๐ คน วิทยากรประจ ากลุ่มคือ พระใบฎีกาสุริโย ภทฺรญาโณ
 และนายแพทย์อนุพงศ์ ค ามา 
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  กลุ่มที่ ๒ จ านวน ๔๐ คน วิทยากรประจ ากลุ่มคือ พระครูพิทักษ์วรากร และ
นายฉลวย ลิ้นจี่ 
  กลุ่มที่ ๓ จ านวน ๔๐ คน วิทยากรประจ ากลุ่มคือ พระครูชัยวัฒน์บรรพต และ
นางชุลี ครุฑแก้ว 
  กลุ่มที่ ๔ จ านวน ๔๐ คน วิทยากรประจ ากลุ่มคือ พระครูสุเมธภูวดล และนาง
บังอร อ่วมแก้ว 
  กลุ่มที่ ๕ จ านวน ๔๐ คน วิทยากรประจ ากลุ่มคือ พระปลัดดิเรกวราโภ และ
นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี 
 

 รูปแบบการด าเนินกิจกรรม วิทยากรประจ าแต่ละกลุ่มจะน าเข้าสู่การสนทนา 
โดยเป็นการสนทนาโต้ตอบกันไปมา เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ภายใน
เวลา ๓๐ นาที วิทยากรอาจใช้ค าถามอ่ืนน าหรือถามหลายๆ ค าถามเพ่ือให้ครอบคลุมตาม
ประเด็นที่ก าหนดไว้ คือ 

๑. นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุของการท าอัตวินิบาตของวัยรุ่น 
๒. ผลกระทบของการท าอัตวินิบาตของวัยรุ่นมีอะไรบ้าง 

 

 เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาจากการจดบันทึกและอัดคลิปเสียง
ของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ สามารถแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

 
 (๑) สาเหตุของการกระท าอัตวินิบาตกรรมของวัยรุ่น 
 จากการสนทนาธรรมแบบกัลยาณมิตร นักเรียนแต่ละกลุ่มได้สะท้อนถึงสาเหตุ

ของการกระท าอัตวินิบาตกรรมของวัยรุ่นว่ามีสาเหตุมาจาก ความรู้สึกว่าตนเองไร้ที่พ่ึง เมื่อมี
ปัญหาไม่สามารถขอค าปรึกษาจากพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ได้ เพราะกลัวถูกด่าและความไม่กล้าที่จะ
เข้าไปปรึกษา  บางครั้งเกิดจากความห่างเหินของครอบครัว ที่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก และลูกก็ไม่มี
เวลาให้พ่อแม่ ท าให้เกิดการตัดสินใจที่ขาดสติด้วยตนเอง ประกอบกับการท าตามแบบอย่างที่พบ
เจอในชีวิตประจ าวันทั้งในโลกอินเตอร์เน็ตและตามสื่อต่างๆ ที่มีการน าเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย 
ซึ่งข่าวส่วนมากจะมีการระบุสาเหตุของการฆ่าตัวตายว่ามาจากเรื่องอะไร เช่น อกหัก มีหนี้สิน ถูก
เยาะเย้ย เป็นต้น เมื่อตนเองมีปัญหาที่ตรงกับข่าว จึงเลือกใช้ทางออกเดียวกัน เป็นต้น   

 โดยสรุปแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการกระท าอัตวินิบาต
ของวัยรุ่นสามารถจ าแนกออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 

 ๑. กลุ่มวัยรุ่นเอง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ขาดประสบการณ์ในชีวิต ขาดสติ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เมื่อเจอปัญหาจึงไม่สามารถหาทางออกให้กับชีวิตได้ 
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 ๒. กลุ่มผู้ปกครอง รวมไปถึงครูบาอาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ ที่มีความห่างเหินกันจน
ไม่สามารถเข้าไปขอค าปรึกษา 

 ๓. กลุ่มสื่อสารสนเทศ ที่มีน าเสนอข่าวการฆ่าตัวตายจนกลายเป็นแบบอย่าง
และผู้เสพข่าวมักจะคิดถึงวิธีการฆ่าตัวตายเมื่อตนเองมีปัญหา โดยเฉพาะหากปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองมีความคล้ายคลึงกับข่าวจะท าให้มีโอกาสตัดสินใจฆ่าตัวตายได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 

 อนึ่ง มีสาเหตุบางอย่างที่น่าสนใจ ซึ่งสะท้อนออกมาจากความเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ การฆ่าตัวตายเพื่อประชด เป็นการเรียกร้องความสนใจจากคนรัก พ่อแม่ กรณีนี้เป็น
ผมสืบเนื่องมาจากการถูกคนรักทอดทิ้ง หรือการถูกผู้ปกครองดุด่า ต าหนิ จนเกิดความเสียใจ 
น้อยใจ ผู้วิจัยเห็นว่า สาเหตุการฆ่าตัวตายเพื่อประชดนี้ แท้จริงผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายไม่ได้มีความ
อยากจะตายจริงๆ แต่เป็นการแสดงพฤติกรรมเพ่ือเรียกร้องความสนใจเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดพึงต้องระมัดระวังและสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงของคนกลุ่มนี้ด้วย อีกสาเหตุหนึ่งที่น่าสนใจ  
คือ การถูกบุคคลอ่ืนยุยงให้แสดงความกล้าหาญโดยการฆ่าตัวตาย เป็นความคึกคะนองที่มักจะ
เกิดข้ึนในช่วงที่เป็นวัยรุ่น บางครั้งเกิดจากความไม่ตั้งใจ จนท าให้เกิดโศกนาฏกรรมได้ในที่สุด  

 
 (๒) ผลกระทบของการท าอัตวินิบาตกรรมของวัยรุ่น  
 กลุ่มตัวอย่างทั้ง ๕ กลุ่ม มีทัศนะที่ตรงกันเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นภาย

หลักการท าอัตวินิบาตกรรมของวัยรุ่น สามารถจ าแนกออกได้ดังนี้ 
  ๑. ส่งผลกระทบต่อครอบครัว เนื่องจากวัยรุ่นจะมีสถานะเป็นลูกที่มีพ่อแม่เป็น
ผู้ดูแล และเป็นความหวังของครอบครัว การฆ่าตัวตายจึงเป็นการท าร้ายจิตใจของผู้ที่เป็นพ่อแม่ 
ท าให้ครอบครัวเกิดความซึมเศร้าและอาจท าให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตายตามมาอีก  
  ๒. ส่งผลกระทบต่อสังคม เนื่องจากวัยรุ่นถือว่าเป็นก าลังของประเทศชาติและ
การพัฒนาสังคมในยุคถัดไป ภาครัฐได้ใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทุกรูปแบบ เช่น การ
เรียนฟรี ๑๕ ปี การประกันสุขภาพ แต่เมื่อมีการตายเกิดขึ้น ทั้งการตายโดยปกติและการฆ่าตัว
ตาย ถือว่าภาครัฐได้สูญเสียทรัพยากรบุคคลนั้นไป เท่ากับเป็นการลงทุนโดยเปล่าประโยชน์ 
สังคมท่ีหวังจะให้คนรุ่นใหม่มาพัฒนาก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย 

 
 ๔.๑.๒.๒ การศึกษากรณีตัวอย่ าง  เป็นการน าตั วอย่ า งการกระท า

อัตวินิบาตกรรมที่ปรากฏในสื่อต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นกรณีศึกษา โดยผู้วิจัยและคณะวิทยากรได้
คัดเลือกข่าวการฆ่าตัวตายของดาราและเยาวชนที่เป็นนักเรียน เนื่องจาก (๑) นักเรียนส่วนมาก
มักจะให้ความสนใจกับข่าวดาราและเป็นดาราเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มวัยรุ่น (๒) กรณีของนักเรียน
ฆ่าตัวตายเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงเยาวชนที่มาอายุรุ่นเดียวกัน อันจะเป็นการ



๘๑ 
 

 

สอดแทรกความตระหนักในปูองกันการฆ่าตัวตายด้วยเมื่อได้กรณีศึกษาจากแฟูมข่าวแล้ว ให้
นักเรียนวิเคราะห์ถึงสาเหตุและวิธีการของการท าอัตวินิบาตกรรม มีผลการศึกษาแยกเป็นกลุ่มๆ 
ได้ดังนี้ 

 
  
 
 
 
 
 
(๑) กลุ่มที่ ๑ ศึกษากรณีการฆ่าตัวตายของน.ส.กันยกรศุภการค้าเจริญ จากแฟูมข่าว

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ รายละเอียดของข่าวมีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการศึกษาจากกรณีตัวอย่างของกลุ่มที่ ๑ กลุ่มตัวอย่างได้สรุปแยกเป็น

ประเด็นตามท่ีได้ก าหนดไว้ให้ศึกษา ดังนี้ 
 ก. สาเหตุ: จากข้อสันนิษฐานของต ารวจ สาเหตุของการฆ่าตัวตายน่าจะมาจาก

ความเครียดส่วนตัวที่อาจเกิดจากการท างานในวงการบันเทิง เนื่องจากผู้ตายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงจึง
มีความกดดันและการที่ดารามักจะเป็นที่คาดหวังของสังคมในการท าหน้าที่ของดาราและเป็น
ตัวอย่างของเยาวชนดาราจึงมักจะเก็บกดอารมณ์ไว้จนกลายเป็นความเครียด เมื่อภาระงานมาก
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ขึ้นและความกดดันมากขึ้นจึงเกิดความเครียดสะสม ประกอบกับอาจจะมีปัญหาส่วนตัวที่ยังไม่มี
ค าตอบที่แน่ชัด ผนวกกันจนท าให้เกิดการฆ่าตัวตายในที่สุด 

 ข. วิธีการ: การฆ่าตัวตายของกรณีศึกษาเกิดจากการตกจากที่สูง ภาพจากกล้อง
วงจรปิดท าให้ทราบว่าผู้ตายมีเจตนาที่จะกระโดดด้วยตนเอง   

. 
 (๒) กลุ่มที่ ๒ ศึกษากรณีการฆ่าตัวตายของนายประชาธิป มุสิกพงศ์ จากแฟูม

ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ รายละเอียดของข่าวมีดังนี้ 
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 ผลการศึกษาจากกรณีตัวอย่างของกลุ่มที่ ๒ กลุ่มตัวอย่างได้สรุปแยกเป็น

ประเด็นตามท่ีได้ก าหนดไว้ให้ศึกษา ดังนี้ 
 ก. สาเหตุ: จากข่าวพบว่า สาเหตุการฆ่าตัวตายอาจจะเกิดจากความผิดหวังใน

ความรัก เนื่องจากผู้เป็นพ่อได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ผู้ตายเขียนจดหมายถึงคนรักไว้ด้วยและไม่ได้
ติดใจในการฆ่าตัวตายของลูกชายลักษณะการฆ่าตัวตายเป็นการฆ่าตัวตายแบบไตร่ตรองไว้ก่อน 
ประกอบกับบรรดาผู้คนใกล้ชิดที่สนิทสนมกันให้สัมภาษณ์ไว้ตรงกันในประเด็นเกี่ยวกับความรัก 
หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ข้อความที่ผู้ตายเขียนไว้ ภาพคนรักที่วางกระจายไว้เต็มห้อง สามารถ
สันนิษฐานได้สอดคล้องตรงกันว่าน่าจะเกิดความผิดหวังจากความรัก 

 ข. วิธีการ: วิธีการฆ่าตัวตายของกรณีศึกษาเกิดจากการกระโดดตึกตายจากชั้นที่ 
๔ ซึ่งเป็นอาคารที่พักของตนเอง 

 
 (๓) กลุ่มท่ี ๓ ศึกษากรณีการฆ่าตัวตายของนายเอ (นามสกุล) จากแฟูมข่าวเอ็ม

ไทยออนไลน์ รายละเอียดของข่าวมีดังนี้ 
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 ผลการศึกษาจากกรณีตัวอย่างของกลุ่มที่ ๓ กลุ่มตัวอย่างได้สรุปแยกเป็น
ประเด็นตามท่ีได้ก าหนดไว้ให้ศึกษา ดังนี้ 

 ก. สาเหตุ : สาเหตุของการฆ่าตัวตายสันนิษฐานว่ามาจากความเครียดที่เกิดจาก
การเรียนไม่ทันเพ่ือน มีพฤติกรรมการขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน ผลการเรียนติด ๐ หลาย
วิชาและทางโรงเรียนได้ติดต่อให้ผู้ปกครองเข้าพบ ท าให้มีอาการเซื่องซึม เก็บตัว จนเป็นสาเหตุ
ท าให้คิดฆ่าตัวตาย แต่จากข่าวที่ปรากฏยังไม่สามารถสรุปได้ว่า ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายได้กระท า
การส าเร็จหรือไม่ ทราบเพียงแค่ว่ามีอาการสาหัสเท่านั้น  

 ข. วิธีการ: วิธีการฆ่าตัวตายของกรณีศึกษานี้ เกิดจากการขโมยปืนพกของบิดา
ยิงเข้าขมับขวาของตนเอง 

 
 (๔) กลุ่มที่ ๔ ศึกษากรณีการฆ่าตัวตายของนางสาวเอ (นามสมมติ) จากแฟูม

ข่าวอีจัน รายละเอียดของข่าวมีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                 สลด นักเรียน ม.6 ตัดสินใจกระโดดตึกชั้น 5 อาคารเรียน ฆ่าตัวตาย  
                                    เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด 
  เมื่อวาน เวลาประมาณ 14.40 น. น้องเอ(นามสมมุติ) นักเรียนชั้น ม.6/8 ที่โรงเรียนศรีสะ
เกษวิทยาลัย ได้ตัดสินใจกระโดดลงมาจากชั้น 5 อาคารเรียน ของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ท่ามกลางสายตาเพ่ือนในโรงเรียน จนได้รับบาดเจ็บสาหัส กระดูกบริเวณสะโพกและขาแตกหัก
หลายส่วน ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษเพ่ือนของน้องได้
เล่าว่า พ่อและแม่ของน้องเอ(นามสมมุติ) ได้เลิกลากันไปนานแล้ว ตัวน้องอาศัยอยู่กับแม่ที่ท างาน
อยู่สาธารณสุขประจ าต าบล ซึ่งอีกไม่นานน้องก็จะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่รั้ว
มหาวิทยาลัย ในสมุดเฟรนชิพของน้องได้เขียนเรื่องราวของตัวเองและเปูาหมายในชีวิตไว้ 
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องลดน้ าหนัก ที่เจ้าตัววางแผนว่าจะออกก าลังกายแทนการเล่นเกมส์ เพ่ือที่จะ
ได้ลดน้ าหนักและมีสุขภาพแข็งแรง ทางด้านเพ่ือนนักเรียนเผยว่า น้องเอ(นามสมมุติ) มักจะโดน
เพ่ือนล้อว่า คนอ้วน น้องอ้วน พ่ีอ้วน และมักจะบ่นกับเพ่ือนสนิทว่า อยากจะไปรักษาโรคอ้วน แต่
ไม่มีเงิน 

          ล่าสุดทางทีมงานได้ติดต่อไปยัง พ.ต.ต.ชัชพงศ์ โสดา สว.สส.สภ.เมืองศรีสะเกษ เปิดเผย
ว่า กรณีของน้องที่กระโดดตึกฆ่าตัวตาย ไม่น่าจะมาจากสาเหตุเรื่องที่ถูกเพ่ือนล้อเลียน แต่มาจาก
ปัญหาส่วนตัว ซึ่งหลังจากเกิดเหตุ ชุดสืบสวนได้พบพยานหลักฐานที่สามารถบ่งบอกได้ว่าปัญหา
ส่วนตัวนั้นเกิดจากอะไร ซึ่งการล้อเลียนของเพ่ือน ไม่น่าจะส่งผลให้น้องคนนี้ตัดสินใจกระโดดตึก
เพ่ือฆ่าตัวตาย 



๘๕ 
 

 

 ผลการศึกษาจากกรณีตัวอย่างของกลุ่มที่ ๔ กลุ่มตัวอย่างได้สรุปแยกเป็น
ประเด็นตามท่ีได้ก าหนดไว้ให้ศึกษา ดังนี้ 

 ก. สาเหตุ: จากเนื้อข่าวสันนิษฐานได้ว่า ผู้ตายเกิดความเครียดจากการที่ถูก
เพ่ือนล้อเลียนเรื่องความอ้วน ทั้งนี้ผู้ตายมีความคิดที่จะลดความอ้วนเพราะมีความอับอายที่เพ่ือน
เรียกว่า พ่ีอ้วน น้องอ้วน จนคิดจะซื้อยาลดความอ้วนมารับประทานแต่ไม่มีเงิน แต่ว่าทาง
เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดสอบสอนได้พบพยานหลักฐานที่บ่งบอกว่าไม่ใช่ปัญหาจากการล้อเลียนของ
เพ่ือน แต่เนื้อข่าวไม่เปิดเผยหลักฐานนั้น 

 ข. วิธีการ: วิธีการฆ่าตัวตายของ น.ส.เอ (นามสมมติ) คือการกระโดดจากชั้น ๕ 
ของอาคารเรียน โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย  

 
 (๕) กลุ่มท่ี ๕ ศึกษากรณีการฆ่าตัวตายของนักเรียนหญิงชั้น ม.๑ จากแฟูม CH7 

ออนไลน์ รายละเอียดของข่าวมีดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สลด! นักเรียนชั้น ม.1 อัดคลิปเสียงลาตายก่อนผูกคอดับ คาดเครียดปัญหา
ครอบครัว 
         เมื่อเวลา 05.00 วันนี้ (3 ต.ค.) นักเรียนหญิงชั้น ม.1 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ใช้เชือกผูก
คอตัวเองเสียชีวิต พร้อมอัดคลิปเสียงไว้ในโทรศัพท์มือถือเพ่ือสั่งลาครอบครัว คาดสาเหตุมาจาก
ความเครียด น้อยใจเรื่องชีวิตครอบครัว และปัญหากับเพื่อนร่วมโรงเรียน 
ต ารวจ สภ.เมืองอุบลราชธานี เข้าตรวจสอบภายในบ้านพักหลังหนึ่ง พบศพเด็กหญิงอายุ 14 ปี 
ในสภาพใช้เชือกไนล่อนผูกคอตัวเองกับขื่อห้องเก็บของบริเวณหลังบ้าน ตรวจสอบภาพในบ้าน
พบโทรศัพท์มือถือของเด็กหญิงจึงท าการตรวจสอบ ทราบว่าในโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวมีการ
บันทึกคลิปเสียงระบายความอึดอัดใจ ตัดพ้อน้อยใจเรื่องที่พ่อแม่แยกทางกัน ท าให้เธอต้องมา
อาศัยและอยู่ในความดูแลของเครือญาติ รวมถึงปัญหากับเพ่ือนที่โรงเรียน  
          ผู้เป็นย่าของเด็กหญิง เล่าว่า หลานสาวบ่นเครียดเรื่องการสอบในวันนี้ (3 ต.ค.) และพูด
ท านองว่า หนูอยากไปโรงพยาบาลมากกว่าไปโรงเรียน เนื่องจากเพ่ือน ๆ ที่โรงเรียนไม่รัก ที่ผ่าน
มาหลานสาวมีอาการซึมเศร้า และชอบดูข่าวคนผูกคอตายผ่านมาสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเธอก็ได้
พูดว่ากล่าวตักเตือนไป แต่ก็ไม่คิดว่าหลานสาวจะคิดลอกเลียนแบบ 
         จากการสอบถามเบื้องต้น ต ารวจ พบว่า เด็กหญิงถูกเครือญาติเลี้ยงดูอย่างดี รักและดูแล
เหมือนลูกแท้ๆ แต่เนื่องจากเด็กมีอาการสมาธิสั้น แม้จะศึกษาอยู่ชั้น ม.1 แล้ว แต่เด็กก็ยังไม่
สามารถเขียนหนังสือให้เป็นประโยคได้ ประกอบกับเด็กใช้ชีวิตกับสังคมออนไลน์มากเกินไป จึง
อาจเป็นสาเหตุให้เครียดและคิดสั้นฆ่าตัวตาย 

 

http://news.ch7.com/detail/305916
http://news.ch7.com/detail/305916
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 ผลการศึกษาจากกรณีตัวอย่างของกลุ่มที่ ๕ กลุ่มตัวอย่างได้สรุปแยกเป็น

ประเด็นตามท่ีได้ก าหนดไว้ให้ศึกษา ดังนี้ 
 ก. สาเหตุ: ความเครียดและความน้อยใจที่เกิดจากครอบครัวแตกแยกจนต้องมา

อาศัยอยู่บ้านญาติ ประกอบกับความขัดแย้งกับเพ่ือนที่โรงเรียน จนท าให้เกิดอาการซึมเศร้า  ไม่
อยากไปโรงเรียน ผลการเรียนตกต่ าอันเนื่องมาจากความผิดปกติทางด้านสติปัญญา และการเสพ
สื่อสังคมออนไลน์ที่น าเสนอข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายจึงได้ลอกเลียนแบบและท าการฆ่าตัวตาย
จนส าเร็จ   

 ข. วิธีการ: ผูกคอตาย 
 

๔.๑.๓. กระบวนการขั้นปัญญา เป็นขั้นสรุปกระบวนการเสริสร้างภูมิคุ้มกันการกระท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชนตามหลักพระพุทธศาสนา มีรูปแบบกิจกรรม คือ การประชุมกลุ่ม
ย่อยของนักเรียนโดยมีผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรเป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือก าหนดรูปแบบและกระบวนการ
สร้างภูมิคุ้มกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ผลการด าเนินกิจกรรมมีดังนี้ 

 
 ๔.๑.๓.๑ การเขียนเรียงความ เป็นการประมวลความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง โดย

ให้น าเสนอในรูปแบบของเรียงความเรื่อง “เยาวชนกับการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรม” 
เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างน าเสนอและคัดเลือกเรียงความเพ่ือที่ดีที่สุดรับรางวัล จ านวน ๔ รางวัล ผล
ของการด าเนินกิจกรรม มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 

 รางวัลที่ ๑ ได้แก่ นางสาวศิรประภา นามกาล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 รางวัลที่ ๒ ได้แก่ นายรัชชานนท์ ศรศรี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 รางวัลที่ ๓ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ นกเพ็ชร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 รางวัลที่ ๔ ได้แก่ นางสาวปราณี ศรีเงิน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 เรียงความทั้ง ๔ บท สามารถศึกษาได้ที่ภาคผนวก ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์

เรียงความเรื่อง “เยาวชนกับการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรม” ที่ชนะเลิศอันดับที่ ๑-๔ ได้สรุป
เป็นประเด็นและแนวทางการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรม ได้ดังนี้ 

 

 เยาวชนมีความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการท าอัตวินิบาตกรรมของวัยรุ่นส่วนใหญ่
เกิดความปัญหาภายในครอบครัว เช่น ครอบครัวทะเลาะกัน พ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับลูก พ่อแม่
กดดันลูกในด้านการเรียน การวางตัว เคร่งครัดความประพฤติของลูกมากเกินไป บางครั้งเมื่อลูก
ท าผิดมีการคาดโทษที่รุนแรงจนท าให้เด็กกลัว หรือดุด่าอย่างรุนแรง จนท าให้เยาวชนเกิด
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ความเครียด มีความคิดว่าพ่อแม่ไม่รักตน ท าให้เกิดความน้อยใจ ประกอบกับเด็กวัยนี้มีอ่อนไหว
กับเรื่องเหล่านี้ได้ง่าย ท าให้การขาดวุฒิภาวะในการยับยั้งชั่งใจเป็นผลให้ตัดสินใจฆ่าตัวตายได้ง่าย 
นอกจากนั้น กระแสสื่อสังคมออนไลน์และการน าเสนอข่าวก็มีส่วนชักจูงท าให้เกิดการฆ่าตัวตาย
ตามได้ เพราะวัยรุ่นจะเสพข่าวเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและมีข่าวการฆ่าตัวตายเป็นจ านวนมาก 
สภาพแวดล้อมต่างๆ จึงมีส่วนหล่อหลอมให้เกิดการฆ่าตัวตายได้แทบทิ้งสิ้น  

 

 เป็นที่น่าสังเกตว่า จากเรียงความทั้ง ๔ บทที่ได้รับรางวัล ไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุ
การฆ่าตัวตายที่เกิดจากความผิดหวังในความรักเลย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า น่าจะเป็นเพราะกลุ่ม
ตัวอย่างไม่ได้อยู่ในวัยที่มีความรักเช่นวัยหนุ่มสาวอย่างจริงจัง ยังคงเป็นวัยที่มุ่งมั่นกับการเรียน
เพราะเป็นวัยรุ่นตอนต้น ความรักใคร่ในระดับที่ลึกซึ้งยังไม่เกิดขึ้น จึงไม่ได้สะท้อนออกมาใน
เรียงความ ยังคงให้ความส าคัญกับผู้ปกครองที่ใกล้ชิด คือ พ่อแม่ ครอบครัว ให้ความส าคัญไปที่
ความอบอุ่นภายในครอบครัว เพ่ือนและการเรียนหนังสือ 

 

 จากเรียงความทั้ ง  ๔ บท ได้น า เสนอแนวทางในการปูองกันการท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชนจ าแนกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

 ๑. การให้ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของชีวิตว่ามีคุณค่าและมี
ผู้คนเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก เมื่อมีความผิดหวังให้นึกถึงคนในครอบครัว คนรอบข้างและคนที่
ทนเหนื่อยเพ่ือตนเองมาโดยตลอด  

 ๒. พยายามหาทางออกจากความเครียดโดยการออกก าลังกาย การให้ความ
สนใจในสิ่งอื่นๆ ที่ตนเองสนใจ ไม่อยู่คนเดียวในขณะที่ตนเองมีความเครียดหรือความเศร้า เพราะ
บรรยากาศอาจชักน าให้คิดไปในทางอกุศล พยายามหาทางออกจากปัญหาโดยการขอค าปรึกษา
จากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ เช่น ครูอาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ หรือรุ่นพี่ท่ีสามารถพูดคุยกันได้ เป็นต้น 

 ๓. การทบทวนตนเองบ่อยๆ จะช่วยลดปัญหาความเครียดได้ เพราะจะท าให้
ตนเองเกิดความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง เมื่อรู้ตนเองบ่อยๆ จะท าให้
เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่หลงไปในทางเสื่อมเสีย ปัญหาในชีวิตจะไม่เกิดขึ้น เท่ากับ
ไม่เปิดโอกาสให้เกิดสาเหตุของการฆ่าตัวตายได้ 

 ๔. ผู้ปกครองต้องพยายามพูดคุยกันในครอบครัวอย่างอ่อนโยน ไม่ดุด่าหรือ
ต าหนิอย่างรุนแรงและไร้เหตุผล ไม่พูดให้ลูกรู้สึกอับอายและน้อยใจ ไม่น าลูกไปเปรียบเทียบกับ
ผู้อ่ืน เพราะเป็นการสร้างปมด้อยให้ลูกตนเอง ท าให้เกิดความน้อยใจ คิดว่าพ่อแม่ไม่รัก จึง
พยายามเรียกร้องความสนใจและประชดผู้ปกครองด้วยการฆ่าตัวตาย 
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อัตวินิบาตกรรม 

บ้าน (ครอบครัว) 

วัด (สถาบัน
ศาสนา) 

รัฐ (ราชการ/
โรงเรียน) 

 ๕. ควรมีการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องถึงความไม่เหมาะสมถูกต้องของ
การฆ่าตัวตายและการหาทางออกให้กับชีวิตวัยรุ่น เช่น มีศูนย์เฝูาระวังในระดับโรงเรียนและ
ชุมชน มีการแนะน าเพื่อปูองกันอย่างต่อเนื่อง 

 
 ๔.๑.๓.๒ การประชุมกลุ่มย่อย หลักจากการด าเนินกิจกรรมครบทั้งขั้นศีล 

สมาธิ และปัญญาแล้ว ผู้วิจัยได้คัดเลือกหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม รวม ๕ คน พร้อมกับวิทยากรประจ า
กลุ่ม กลุ่มละ ๒ คน รวม ๑๐ รูป/คน สรุปความคิดรวมยอดเกี่ยวกับแนวทางการปูองกันการ
กระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group) เพ่ือประมวลเป็นองค์ความรู้ มีเนื้อหาการประชุมกลุ่มย่อยโดยสรุป แยกออกเป็ น ๒ 
ประเด็น คือ 
   
 
 
  ๑. หลักการป้องกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

 ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยตระหนักในภารกิจและหน้าที่ในการปูองกันกรกระท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชนว่าเป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์กันอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง พร้อมกับเห็น
พ้องกันว่า เยาวชนควรมีบทบาทในการหาทางออกร่วมกันเพราะเยาวชนจะเข้าใจความคิด 
ความรู้สึกของคนในระดับอายุ เดียวกัน ที่ประชุมจึงเสนอหลักการปูองกันการกระท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชนโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่เรียกว่า บวร หมายถึง ความร่วมมือของ 
บ้าน (ครอบครัว) วัด (สถาบันพระสงฆ์) และ รัฐ (ราชการและโรงเรียน) ซึ่งสามารถสรุปเป็น
ความสัมพันธ์ตามผังได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 



๘๙ 
 

 

 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และราชการ/โรงเรียน 
 
  จากแผนภูมิดังกล่าว จะเห็นว่า ปราการแรกของการแก้ไขปัญหาการท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชนคือบ้านหรือครอบครัว เพราะคนในครอบครัวมีความใกล้ชิดกับ
เยาวชนมากที่สุดและเป็นบุคคลที่เยาวชนจะให้ความส าคัญในระดับสูง ความเข้าใจ ความไว้ใจ 
ความเห็นใจจึงควรเริ่มต้นมาจากครอบครัว หากครอบครัวบริหารจัดการดี จนถึงวันที่เยาวชน
ออกไปพบปะโลกภายนอกที่กว้างข้ึน ครอบครัวต้องท าหน้าที่เป็นฐานก าลังที่ส าคัญที่เขาไว้ใจและ
เชื่อใจได้อย่างมั่นคง ถัดไปเป็นองค์กรทางศาสนาหรือพระสงฆ์เพราะเป็นที่พ่ึงทางจิตใจของสังคม 
มีบทบาทที่ใกล้ชิดกับบุคคลทุกระดับชั้นและมีความเก่ียวเนื่องกับทุกช่วงอายุ ส่วนกรอบสุดท้ายที่
จะปูองกันคือส่วนงานราชการ/ราชการ ที่มีหน้าที่ก ากับนโยบายโดยภาพรวม หากทั้ง ๓ 
หน่วยงานนี้ประสานพลังกันอย่างเต็มที่และสอดคล้องกันจะสมารถปูองกันการกระท าอัตวินิบาต
ของเยาวชนได้อย่างสมบูรณ์ 
 

๒. วิธีการป้องกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 
  จากการประชุมกลุ่มย่อย ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นและเสนอแนว
ทางการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ 
  ๑) ระดับอนุบาล เป็นระดับท่ีต้องเฝูาระวังอย่างใกล้ชิด โดยผู้ปกครอง โรงเรียน 
เพ่ือนจะท าหน้าที่สังเกตพฤติกรรมของเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หากมีพฤติกรรมที่เข้าข่าย เช่น 
การบ่นอยากตาย การเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียว มีการอาการเศร้าซึม เหม่ลอย ควรเข้าไปพูดคุย
และสอบถามถึงปัญหาเพ่ือช่วยกันแก้ไข ในขั้นนี้จ าเป็นต้องใช้การสังเกตเป็นอย่างมาก เพราะ
บางครั้งผู้ที่จะฆ่าตัวตายไม่ได้แสดงอาการออกมาอย่างชัดเจน 
  ๒) ระดับอภิบาล เป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เยาวชนอยู่ ในอาการเสียใจ
อย่างหนัก ทั้งจากเรื่องการเรียน เรื่องความรัก ครอบครัวแตกแยกกระทัน สูญเสียคนรักอย่า
ฉับพลัน หรือได้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรง ในระดับนี้ควรเฝูาระวังอย่างใกล้ชิด ไม่
ปล่อยให้เยาวชนอยู่คนเดียว ควรเข้ามาพูดคุยและพาออกจากบรรยากาศอันไม่พึงประสงค์นั้น
โดยเร็ว สร้างบรรยากาศใหม่ที่เหมาะสมและปรับทัศนคติเยาวชนที่อยู่ในภาวะอย่างรวดเร็ว  



๙๐ 
 

 

  ๓) ระดับพยาบาล เป็นระดับที่มีความเสี่ยงอย่างสูงสุด ใช้ส าหรับเยาวชนที่
พยายามคิดฆ่าตัวตายแล้ว แต่ไม่ส าเร็จ เนื่องจากโอกาสที่ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายจะท าการฆ่าตัว
ตายอีกรอบนั้นมีสูงมาก ในระดับนี้อาจต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เช่น 
นักจิตวิทยา นักสงคมสงเคราะห์ ตลอดจนอาสาสมัครที่ท างานด้านพฤติกรรมมนุษย์เข้ามามีส่วน
ร่วมด้วย ในระดับพยาบาลนี้เป็นเสมือนการเยียวยารักษามากกว่าการปูองกัน 

 
๔.๒ แนวทางการป้องกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

ข้อมูลจากกรมสุขภาพและใบมรณบัตรจากกระทรวงมหาดไทย รายงานว่า เด็กไทยในวัย 
๑๐-๑๙ ปี มีอัตราความพยายามฆ่าตัวตายประมาณ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ คน โดยขณะที่อัตราการฆ่า
ตัวตายส าเร็จอยู่ที่ประมาณ ๑๔๐-๑๕๐คน แต่จริงๆ อาจมีมากกว่านั้น พระพุทธศาสนาปฏิเสธ
การฆ่าทุกอย่างรวมทั้งการฆ่าตัวตายด้วย ถือว่าเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักพุทธจริยศาสตร์อย่าง
สิ้นเชิง ดังนั้น พุทธธรรมจึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการประยุกต์ใช้ในการปูองกันการกระท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชน แต่เนื่องจากพุทธธรรมถูกมองว่าเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ ยากส าหรับ
เยาวชน จึงต้องมีแนวทางที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงเยาวชนได้อย่างสมควร จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรม รวมทั้ง
การลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมเพ่ือแสวงหาแนวทางปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนใน
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชน
ถ่ายทอดแนวคิด รูปแบบในการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน จนถึงขั้นก าหนด
แนวทางปูองกันผ่านกระบวนการไตรสิกขา ๓ ขั้น ได้แก่ (๑) กระบวนการขั้นศีล มี ๒ กิจกิจกรรม 
คือ การน าเข้าสู่บทเรียนและการให้ความรู้ (๒) กระบวนการขั้นสมาธิ มี ๒ กิจกรรม คือ 
การศึกษากรณีตัวอย่างและการสนทนาธรรม และ (๓) กระบวนการขั้นปัญญา มี ๒ กิจกรรม คือ 
การเขียนเรียงความและการประชุมกลุ่มย่อย โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลศรีสังวาล อ าเภอ
ศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย และวิทยากรประจ ากลุ่มจากคณะครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอ
ศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

 

   ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและกิจกรรมทั้งหมดมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อก าหนดเป็นแนวทางการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน
โดยประยุกต์หลักการทางพระพุทธศาสนา เบื้องต้นได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวมโดย
อาศัยหลักการของอริยสัจ ๔ ได้กรอบแนวคิดโดยสรุป ดังนี้ 

 
 



๙๑ 
 

 

การท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

ครอบครัว/สังคม/โรงเรียน 

การยุติปัญหาการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

แนวทางปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

ท าให้กล้า ท าให้แกร่ง 

สมาธิ จิต 

ศีล 

กรรม 

วิบาก 

ปัญญา 

ท าให้กลัว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
แผนภูมิที่ ๒ กรอบการศึกษาแนวทางปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 
 
 ในงานวิจัยนี้มุ่งน าเสนอแนวทางปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ผู้วิจัยจึงได้
วิเคราะห์และสังเคราะห์กิจกรรมตามระเบียบวิธีวิจัยที่ได้น าเสนอไปก่อนหน้านี้เป็นรูปแบบการ
ปูองกันโดยประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ หลักไตรสิกขา โดย
จัดแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ผู้วิจัยเรียกว่า ทฤษฎี ๓ ก. ดังนี้ 
 
แผนภูมิที่ ๓ ทฤษฎี ๓ ก. 
 
    จากแผนภูมิที่ ๓ ผู้วิจัยได้น าหลักไตรสิกขามาประยุกต์เป็นแนวทางปูองกันการท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ ทฤษฎี ๓ ก. ได้แก่ กลัว – กล้า – 
แกร่ง เป็นการท างานต่อเนื่องกัน ๓ ประการ มีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 

๔.๒.๑ ท าให้กลัวด้วยศีล 
ค าว่าท าให้กลัวนี้ ไม่ได้หมายถึงความกลัวโดยทั่วไป แต่หมายเอาความกลัวที่เรียกว่า

โอตตัปปะ คือความเกรงกลัวต่อบาปหรือผลของการกระท าท่ีเป็นอกุศลเป็นความสะดุ้งกลัวต่อผล
ของความชั่วต่อผลของความทุจริตที่ท าไว้เป็นอาการของจิตที่หวั่นไหวเมื่อจะท าความชั่วเพราะ
กลัวความผิดที่จะตามให้ผลในภายหลังเกิดขึ้นได้เพราะคิดถึงโทษหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจาก
การท าชั่วจากการประพฤติทุจริตของตนเช่นตัวเองเองต้องเดือดร้อนเกิดความเสียหายเสีย

ทุกข์ 

สมุทัย 

นิโรธ 

มรรค 



๙๒ 
 

 

ทรัพย์สินเงินทองเสียอิสรภาพหรือถูกคนอ่ืนต าหนิติเตียนถูกสังคมรังเกียจเป็นต้นเป็นธรรม
คุ้มครองโลกคู่กับหิริเพราะคนที่มีโอตตัปปะย่อมกลัวที่จ าท าความผิดท าให้งดเว้นจากการ
ประพฤติต่างได้อันเป็นเหตุให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดสันติภาพขึ้นที่ส าคัญเกิดความสะดุ้งกลัว
ต่อผลของความชั่วต่อผลของความทุจริตที่ท าไว้เพราะโอตตัปปะเป็นอาการของจิตที่หวั่นไหวเมื่อ
จะท าความชั่วเพราะกลัวความผิดที่จะตามให้ผลในภายหลังเกิดขึ้นได้เพราะคิดถึงโทษหรือความ
ทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการท าชั่วจากการประพฤติทุจริตของตนเช่นตัวเองเองต้องเดือดร้อนเกิด
ความเสียหายเสียทรัพย์สินเงินทองเสียอิสรภาพหรือถูกคนอ่ืนต าหนิติเตียนถูกสังคมรังเกียจเป็น
ต้นในงานวิจัยนี้หมายเอาความกลัวต่อผลกระทบและโทษอันเกิดจากการท าอัตวินิบาตกรรม 

 

ดังได้กล่าวแล้วในบทที่ ๒ การท าอัตวินิบาตกรรมเป็นการท าผิดหลักพุทธจริยศาสตร์ 
พระพุทธศาสนาไม่ส่งเสริมและยอมรับการท าอัตวินิบาต เพราะพระพุทธศาสนายืนยันหลักการ
พัฒนาตนเอง แม้จะมีทุกข์อย่างไรก็สามารถล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรพยายาม ซึ่งไม่ใช่วิธีการฆ่า
ตัวตาย และมนุษย์มีศักยภาพในการศึกษาเรียนรู้ แต่การฆ่าตัวตายเป็นการจบปัญหาที่สร้าง
ปัญหาภายหลังที่กระทบต่อคนภายหลังอย่างยุ่งเหยิง ขั้นตอนการท าให้กลัวนี้เป็นการท าให้เกิด
ความตระหนัก หวาดกลัวในโทษที่เกิดจากการฆ่าตัวตายทั้งมิติด้านพระพุทธศาสนาและมิติ
ทางด้านจริยศาสตร์ ซึ่งสามารถกระท าได้โดยวิธีการ ดังนี้ 

   ๑. สร้างความเข้าใจในหลักธรรมหิริ-โอตตัปปะ เป็นการปูพ้ืนฐานความคิดให้เกิดขึ้น
เพ่ือให้เกิดความละอายแก่ใจในการจะท าผิดและความเกรงกลัวต่อผลที่เกิดจากการกระท าผิด 
โดยการให้ความรู้และความเข้าใจผ่านกระบวนการฝึกฝนอบรม ทั้งในโรงเรียน สังคม ประเพณี 
วัฒนธรรม องค์กรทุกๆ องค์กร ให้ความร่วมมือกัน เช่น โรงเรียนมีหลักสูตรพระพุทธศาสนาที่
ครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับศีลธรรม ความประพฤติ สังคมหล่อหลอมให้คนเกรงกลัวต่อบาป ไม่ท า
ผิดศีลธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ถูกต้องในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่มีบทบาทในการ
กล่อมเกลาจิตใจต้องท าหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมอย่างตรงไปตรงมา   

 

   ๒. สร้างความเข้าใจในหลักกรรมวิบาก แท้จริงหลักกรรมวิบากนี้เป็นหลักของความมี
เหตุมีผลอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของพระพุทธศาสนา การท าความเข้าใจเรื่องกรรมนี้ควรให้
เข้าใจทั้งกรรมในชาติปัจจุบันและกรรมในชาติอนาคต กรรมในปัจจุบันคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การฆ่าตัวตาย ทั้งครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน และชุมชน ล้วนต้องแบกรับภาระอันเกี่ยวเนื่องกับ
ความตายนั้น รวมทั้งการเยียวยา รักษา ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจด้วย ประการส าคัญคือการสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคลอย่างไม่คุ้มค่า  

   ส่วนผลกระทบในชาติอนาคตนั้นเป็นมิติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีค าสอนที่ตรงกันว่า 
การฆ่าตัวตายนั้นเรื่องที่ผิดศีลธรรม ในพระวินัยบัญญัติห้ามภิกษุฆ่าตัวตาย และห้ามพรรณนาคุณ
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แห่งความตายจนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนฆ่าตัวตาย เมื่อการฆ่าตัวตายเป็นการกระท าที่ผิดหลักการเช่นนี้ 
ผลกระทบจากการฆ่าตัวตายนั้นย่อมส่งผลถึงอบายภูมิมีนรก อสุรกาย เปรต และเดรัจฉาน 
เพราะจิตใจของคนที่ฆ่าตัวตายนั้นย่อมมีความเศร้าหมอง ไม่เบิกบาน รื่นเริง ไม่สว่ างไสว ใน
ท านองกลับกันมักมีสภาพที่เศร้าซึม คับแค้น สิ้นหวัง จิตใจที่เศร้าหมองย่อมส่งผลต่ออบายภูมิ
โดยไม่ต้องสงสัย การฆ่าตัวตายจึงท าให้ต้องไปเกิดในภพภูมิที่ล าบาก ไม่สุขสบาย (อบาย) ไม่
สะดวก ไม่มีความดีปรากฏ ไม่เป็นไปเพื่อการรู้แจ้งเห็นธรรม  

 

   การให้ความเข้าใจเรื่องกรรมวิบากเช่นนี้จะท าให้บุคคลเกิดความกลัวเกรงต่อการฆ่าตัว
ตายอันจะเป็นเครื่องมือปูองกันในขั้นตอนแรกที่เรียกว่า ท าให้กลัวด้วยศีล ซึ่งต้องพัฒนาต่อเนื่อง
ไปในขั้นตอนที่ ๒ คือ ท าให้กล้าด้วยสมาธิ 

 
๔.๒.๒ ท าให้กล้าด้วยสมาธิ 
   ๑. การพัฒนาจิตด้วยวิปัสสนา จิตที่ได้รับการพัฒนาจนกล้าแกร่งแล้ว ย่อมทนต่อ

สภาพความทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจิตเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุดในตัวเรา เราจะได้สุขไปสู่สวรรค์หรือ
บรรลุนิพพานก็เพราะจิตดี จิตดีปราศจากกิเลส มีความผ่องใส ไม่เศร้าหมองขุ่นมัว ปราศจากธุลี 
คือ ราคะ โทสะ โมหะ สิ้นความยินดีในกาม ในภพ ละความเห็นผิด จิตมีปัญญา รู้เห็นตามความ
เป็นจริง ไม่หวั่นไหวเมื่อถูกต้องโลกธรรมเป็นจิตที่บริสุทธิ์ มีความสงบเย็น 

 

โดยปกติของคนสามัญย่อมไม่คงที่ มีลักษณะและอาการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เมื่อดี
ใจก็แช่มชื่นเสียใจก็เหี่ยวแห้งหดหู่ ร้องไห้ร าพัน อาการของจิตโน้มเอียงไปข้างดีใจบ้าง เสียใจบ้าง 
อย่างนี้เรียกว่า จิตหวั่นไหว คือไม่คงที่ ส่วนจิตที่ได้รับการพัฒนาแล้ว หมายถึง สภาพจิตของผู้ท า
พระนิพพานให้แจ้งมีใจตั้งมั่นเกิดความมั่นคงและหนักแน่น เป็นอุเบกขาวางเฉยได้เมื่อพบกับ
ความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ถูกนินทา ตกทุกข์จิตก็ไม่หวั่นไหว เมื่อพบกับความได้ลาภ ได้ยศ ได้
สรรเสริญ เป็นสุข จิตก็ไม่หวั่นไหว เพราะรู้เท่าทันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นธรรมดาคือไม่เที่ยงไม่
ยั่งยืนถาวรอะไร มีลาภได้ก็เสื่อมลาภได้ ยศต าแหน่งไม่ใช่ของเราตลอดไปสรรเสริญ นินทา สุข 
ทุกข์ ทุกคนต้องพบทั้งนั้น และในที่สุดก็ต้องเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาของกฎธรรมชาติบุคคลที่มี
สภาพจิตมั่นคงมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่หวาดกลัวหรือวิตกกังวล ไม่มีความปรารถนาอยากได้
หรือหลงใหลในโลกธรรม ซึ่งเป็นธรรมครอบง าสัตว์โลก อันได้แก่ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อม
ยศ ได้สรรเสริญ นินทา ได้สุข ได้ทุกข์ แต่จิตไม่หวั่นไหว เพราะรู้เท่าทันสภาวะธรรมดาตามความ
เป็นจริงว่า สิ่งเหล่านั้นมีความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา จึงไม่ยินดียินร้าย
ไม่หลงติดในโลกธรรม และจิตที่ไม่ยินดียินร้ายไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่ถูกโลกธรรมนั้นๆ มา
กระทบ 
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    การพัฒนาจิตที่ดีที่สุดคือเจริญสติปัฏฐาน เพราะถือว่ามีพร้อมทั้งสมถะและวิปัสสนา
ในตัว ผู้ปฏิบัติอาจเจริญสมถะวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐานไปจนถึงในเรื่องสัมมาสมาธิอันเป็นองค์
มรรคข้อที่ ๘ ก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐานไปจนถึงที่สุดก็ได้ หรือจะอาศัยสมาธิ
เพียงขั้นต้นๆ เท่าที่จ าเป็นมาประกอบ เจริญแต่วิปัสสนาฝุายเดียวกันตามแนวสติปัฏฐานนี้ ไป
จนถึงทีสุดก็ได้  วิปัสสนาเป็นหลักปฏิบัติส าคัญในพระพุทธศาสนาที่ได้ยินได้ฟังกันมาก พร้อมที่มี
ความเข้าใจไขว้เขวอยู่มากเช่นเดียวกัน จึงเป็นเรื่องที่ควรท าความเข้าใจในความหมายของวิปันนา
ดีขึ้น ทั้งในแง่สาระส าคัญ ขอบเขตความกว้างขวางและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ ตลอดจน
โอกาสที่จะฝึกฝนปฏิบัติ โดยสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตของคนทั่วไป ว่าเป็นไปได้และมีประโยชน์
เพียงใด เป็นต้น การพัฒนาจิตที่อาศัยการสติเป็นเครื่องก ากับนั้นมี ๔ ประการ คือ 
  ก) กายานุปัสสนา การพิจารณากาย หรือตามดูรู้ทันกาย 
   ๑) อานาปานสติ คือ ในในที่สงัด นั่งขัดสมาธิ ตั้งสติก าหนดลมหายใจ
เข้าออก โดยอาการต่างๆ 
   ๒) ก าหนดอิริยาบถ คือ เมื่อยืน เดิน นั่ง นอน หรือร่างกายอยู่ใน
อาการออก โดยอาการต่างๆ 
   ๓) สัมปชัญญะ คือ มีสัมชัญญะในการกระท าและความเคลื่อนไหวทุก
อย่าง เช่น การก้าวเดิน การเหลียวมอง การเหยียดมือ นุ่งห่มผ้า กิน ดื่ม เคี้ยว ถ่ายอุจจาระ 
ปัสสาวะ การตื่น การหลับ การพูด การนิ่ง เป็นต้น 
   ๔) ปฏิกูลมนนิการ คือ พิจารณาร่างกายของตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ซึ่งมี
ส่วนประกอบที่ไม่สะอาดต่างๆ มากมายมารวมๆ อยู่ด้วยกัน 
   ๕) ธาตุมนสิการ คือ พิจารณาร่างกายของตน โดยให้เห็นแยกประเภท
เป็นธาตุ ๔ แต่ละอย่าง 
   ๖) นวสีวถิกา คือ มองเห็นศพที่อยู่ในสภาพต่างๆ กันโดยระยะเวลา ๙ 
ระยะ ตั้งแต่ตายใหม่ๆ ไปจนกระดูกผุแล้วในแต่ละกรณีนั้น ให้ย้อนมานึกถึงร่างกายของตน ว่าก็
จะต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน 
   

  ข) เวทนานุปัสสนา การตามดูรู้ทันเวทนา คือเมื่อเกิดความรู้สึกสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี 
เฉยๆ ก็ดีทั้งที่เป็นชนิดสามิส และนิรามิส ก็รู้ชัดตามท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้นๆ 
  ค) จิตตานุปัสสนา การตามดูรู้ทันจิต คือ จิตของตนในขณะนั้นๆ เป็นอย่างไร 
เช่น มีราคะ ไม่มีราคะ มีโทสะ ไม่มีโทสะ มีโมหะ ไม่มีโมหะ ฟูุงซ่าน เป็นสมาธิ หลุดพ้น ยังไม่
หลุดพ้น ฯลฯ ก็รู้ชัดตามที่เป็นอยู่ในขณะนั้นๆ  
  ง) ธัมมานุปัสสนา การตามดูรู้ทันธรรม คือ 
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   ๑) นิวรณ์ คือ รู้ชัดในขณะนั้นๆ ว่า นิวรณ์ ๕ แต่ละอย่างๆ มีอยู่ในใจ
คนหรือไม่ ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นได้อย่างไร ที่เกิดขึ้นแล้ว ละเสียได้ย่างไร ที่ละได้แล้ว ไม่เกิดขึ้นอีก
ต่อไปอย่างไร รู้ตามที่เป็นไปอยู่ในขณะนั้นๆ 
   ๒) ขันธ์ คือ ก าหนดรู้ว่าขันธ์ ๕ แต่ละอย่าง คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร
ดับดับไปได้อย่างไร 
   ๓) อายตนะ คือ รู้ชัดในอายตนะภายในภายนอกแต่ละอย่างๆ รู้ชัดใน
สัญโญชน์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอายตนะนั้น รู้ชัดว่าสัญโญชน์ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นได้อย่างไร ที่
เกิดข้ึนแล้ว ละเสียได้อย่าง ที่เกิดขึ้นแล้ว ละเสียได้อย่างไร ที่ละแล้ว ไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปอย่างไร 
   ๕) โพชฌงค์ คือ รู่ชัดในขณะนั้นๆ ว่า โพชฌงค์ ๗ แต่ละอย่างๆ มีอยู่
ในใจตนหรือไม่ ที่ยังไม่เกิดเกิดข้ึนได้อย่างไร ที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปอย่างไร 
   ๕) อริยสัจ คือ รู้ชัดอริยสัจ ๔ แต่ละอย่าง ตามความเป็นจริง ว่าคือ
อะไรเป็นอย่างไร ในตอนท้ายของทุกข้อที่กล่าวนี้มีข้อความอย่างเดียวกันว่าภิกษุพิจารณาเห็น
กายในกายภายใน (ของตนเอง) อยู่บ้าง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก (ของตนอ่ืน) อยู่บ้าง
พิจารณาเห็นกายภายใน ทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่บ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ ความเสื่อมสิ้นไปใน
กายอยู่บ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปนอกกายอยู่บ้าง ก็แล มีสติ
ปรากฏชัดว่า “กายมีอยู่” เพียงเพ่ือเป็นความรู้และเพ่ือส าหรับระลึกเท่านั้น แลเธอเป็นอยู่อย่าง
ไม่อิงอาศัย และไม่ยึดติดมั่นสิ่งใดๆ ในโลก 
  จากข้อความในค าแสดงสติปัฏฐานแต่ละข้ออ้าง จะเห็นได้ว่า ในเวลาปฏิบัตินั้น
ไม่ใช่สติเพียง แต่มีธรรมขออ่ืนๆ ควบอยู่ด้วยธรรมที่ไม่บ่งถึงไว้ก็คือสมาธิซึ่งจะมีอยู่ด้วยอย่างน้อย
ในขั้นอ่อนๆ พอใช้ส าหรับการนี้ ส่วนธรรมที่ระบุไว้ด้วย ได้แก่ 
  ก) อาตาปิ มีความเพียร ได้แก่องค์มรรคข้อ ๖ คือสัมมาวายามะ ซึ่งหมายถึง
เพียรระวังปูองกันและละความความชั่ว กับเพียรสร้างและรักษาความดี 
  ข) สัมปชาโน มีสัมปชัญญะ คือตัวปัญญา ได้สัมมาทิฏฐิ 
  ค) สติมา มีสติ หมายถึง สัมมาสติ 
  ข้อความต่อไปที่ว่า “ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้” แสดงถึงท่าทีที่
เป็นผลจากการมีสติสัมปชัญญะว่าเป็นกลาง เป็นอิสระ ไม่ถูกกิเลสผูกพัน ทั้งในแง่ติดใจอยากได้
และขัดเคืองเสียใจในกรณีนั้นๆ 
 

  อาตาปี สมฺปชาโน สติมา แปลว่า มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ได้แก่ มี
สัมมาวายามะ สัมมาทิฏฐิและสัมมาสติ ซึ่งเป็นองค์มรรคประจ า ๓ ข้อ ที่ต้องใช้ควบไปด้วยกัน
เสมอในการเจริญองค์มรรคทั้งหลายทุกข้อ ความเพียรคอยหนุนเร้าจิต ไม่ให้ย่อท้อหดหู่ไม่ให้รีรอ
ล้าหรือถอยหลัง จึงไม่เปิดช่องให้อกุศลธรรมเกิดขึ้น แต่เป็นแรงเร่งให้จิตเดินรุดหน้าต่อไป หนุน



๙๖ 
 

 

ให้กุศลธรรมต่างๆ เจริญยิ่งขึ้น สัมปชัญญะ คือ ตัวปัญญาที่พิจารณาและรู้เท่าทันอารมณ์ที่สติ
ก าหนดท าให้ไม่ให้หลงไปได้ และเข้าใจถูกต้องตามสภาวะที่เป็นจริง สติคือ ตัวก าหนดจับอารมณ์
ไว้ ท าให้ตามทันทุกขณะไม่ลืมเลือนสับสน 
 

 การพยายามฝึกฝนตนเองให้สามารถรักษาสภาพจิตให้มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา 
สามารถกระท าได้ ดังนี้ 

 ๑. ฝึกที่ลมหายใจ เรียกว่า หายใจอย่างฉลาดเพราะการหายใจเป็นอุบายวิธีที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการเจริญสติเพ่ือพัฒนาไปสู่ความพ้นทุกข์ตามค าสอนของพระพุทธเจ้า ลม
หายใจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกายและจิตใจให้เป็นอันหนึ่งเดียวกัน น าไปสู่สันติและความ
สงบ เป็นอุปกรณ์เพ่ือความรู้ตัวทั่วพร้อม น าไปสู่การพิจารณาปรากฏการณ์ธรรมชาติและท า ให้
เกิดความรู้แจ้ง พ้ืนฐานการใช้ลมหายใจเป็นอุปกรณ์ท าให้เกิดสติคือ การหายใจอย่างเป็น
ธรรมชาติ ก าหนดความรู้สึกในลมหมายใจโดยไม่ต้องดัดลม เมื่อฝึกหายใจอย่างมีสติ ความคิดที่
ล่วงไปในอดีตหรือความวิตกกังวลกับอนาคตที่ครอบง าอยู่จะหยุดลงโดยธรรมชาติ ท าให้มีความ
สงบ ผ่อนคลาย และเกิดพลังสมาธิ อาจภาวนา “หายใจเข้า – หายใจออก” “เข้า-ออก” “ยุบ
หนอง-พอหนอ” “พุทโธ” ก็ได้ การก าหนดลมหายใจนั้นสาระส าคัญคือการก าหนดรู้ปัจจุบันขณะ 
โดยการตามรู้ลมหายใจของตนเอง  

 ๒. ฝึกการรับประทานอาหารอย่างมีสติการรับประทานอาหารเป็นการฝึกเจริญ
สติอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างมากในกิจกรรมภาวนาเริ่มต้นด้วยการตักอาหารในปริมาณ
ที่พอดี เมื่อน าอาหารเข้าปากให้เคี้ยวช้าๆ อย่างมีสติควรเคี้ยวอาหารอย่างน้อย ๓๐ ครั้งต่อค า
จนกระทั่งอาหารนั้นละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารไม่ต้องท างานหนักจนเกินไป ทั้งช่วย
ให้ร่างกายดูดซับสารอาหารได้ดีมากขึ้นด้วย และท าให้เราเบิกบานในแต่ละค าของอาหาร 
รับประทานอาหารในความเงียบ ไม่มีการพูดคุยกันในขณะรับประทานอาหาร 

 ๓. ฝึกการสนทนากันอย่างมีสติ ไม่ใช้อารมณ์เชิงลบในการสนทนา ฝึกฟังอย่าง
ลึกซึ้ง ด้วยการเปิดใจให้กว้าง รับฟังอย่างไม่ตัดสิน และเป็นการฝึกพูดด้วยภาษาแห่งความรักอีก
รูปแบบหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการฝึกเจริญสติ  
 

  ดังนั้น การเจริญสติปัฏฐานจึงเป็นการอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งท าให้ภาพตัวตน
ที่จิตอวิชชาปั้นแต่งไม่มีช่องที่จะแทรกตัวเข้ามาในความคิดแล้วก่อปัญหาขึ้นได้เลย นั่นคือ การ
รู้เท่าทันอวิชชาและกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นในตนเอง สติปัฏฐานจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในฐานะที่
เป็นที่ตั้งของการพัฒนาจิตอย่างสมบูรณ์แบบ 
  

  จากเรียงความของนักเรียนโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์สะท้อนออกมาใกล้เคียง
กันถึงวุฒิภาวะของเยาวชนที่เป็นสาเหตุส าคัญของการท าอัตวินิบาตกร รม เป็นด้วยอายุ 



๙๗ 
 

 

การศึกษา และประสบการณ์ที่ยังขาดความรอบคอบ ท าให้เกิดความอ่อนไหวต่อค าต าหนิ ดุด่า
ของผู้ปกครอง หรืออ่อนไหวต่อแรงกระทบเชิงลบที่ตนเองได้พบเจอ จิตที่มีสภาพอ่อนแอ เมื่อได้
เจอสถานการณ์ที่รุนแรงจึงไม่อาจต้านทานได้ การพัฒนาจิตให้เข้มแข็ง มั่นคง จึงเป็นการปูองกัน
การท าอัตวินิบาตกรรมได้อย่างดียิ่ง 

 

   ๒. การพัฒนาทัศนคติ ทัศนคติเป็นเรื่องส าคัญเป็นอย่างมากในการด าเนินชีวิต ผู้มี
ปกติคิดแต่เชิงลบ เมื่อมีอุปสรรคมักพบปัญหาทุกทางออก แต่ผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกจะพบทางออก
ทุกปัญหา สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ เช่น กรมสุขภาพจิต ควรเสริมสร้างและรณรงค์ให้
เกิดการคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ ผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกจะมองโลกในทางที่สดใส น่าอยู่ จะ
มองข้ามปัญหาที่มีอยู่อย่างฉลาด การคิดเชิงบวกเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้ ยกตัวอย่างเช่น 

 ๑) การบันทึกความดีประจ าวัน เป็นการทบทวนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
เพ่ือให้เกิดก าลังใจและความภูมิใจในตนเอง หากวันไหนที่นึกไม่ออกหรือไม่พบสิ่งที่ตนเองได้ท า
ความดี จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้เร่งท าความดีในแต่ละวัน เมื่อครบสัปดาห์หรือครบเดือนให้น า
บันทึกมาทบทวนให้เกิดความชินในความดี 

 ๒) การเป็นอาสาสมัคร การช่วยเหลือผู้อ่ืนผ่านการท างานอาสาสมัครเป็นการ
เพ่ิมความมั่นใจในตัวเอง ท าให้รู้สึกมีเปูาหมาย ลดความซึมเศร้า และท าให้สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตดีขึ้น การเป็นอาสาสมัครนั้นควรอาสาในสิ่งที่ตนเองถนัด เช่น หากชอบร้องเพลก็ไป
อาสาร้องเพลงให้ผู้ปุวยในโรงพยาบาล หากชอบอ่านหนังสือก็ให้อาสาอ่านหนังสือให้คนพิการตา
บอด เป็นต้น 

 ๓) การให้อภัยตนเอง เป็นการแสดงความเมตตาต่อตนเองเมื่อตนได้ท าผิดโดย
ไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นความผิดเล็กๆ น้อยๆ โดยไม่เก็บมาสะสมจนกลายเป็นอารมณ์ขุ่นมัวและ
กลายเป็นปมด้อยของตนเอง  

 ๔) การพูดเสริมแรงแก่ผู้อ่ืน หรือการชมผู้อ่ืน เป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีแก่
บุคคลรอบข้าง เพราะค าชมนั้นสามารถกระตุ้นความภาคภูมิใจในตนเองทั้งในตัวผู้กล่าวชมและ
ผู้รับค าชม การบอกคนอ่ืนว่าคุณชอบหรือชื่นชมอะไรในตัวเขาท าให้คุณรู้สึกดี นอกจากนี้การ
กล่าวชมยังทะลายก าแพงทางสังคมและท าให้คนเราใกล้ชิดกันมากข้ึนอีกด้วย 

 ๕) หยุดเปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืน ทั้งที่ดีกว่าและด้อยกว่า เพราะมนุษย์มี
ศักยภาพที่แตกต่างกัน การวัดความสามารถของตนเองกับคนอ่ืนเป็นหนทางที่น าไปสู่ความรู้สึก
เชิงลบและความสงสัยในความสามารถของตัวเองเสมออย่างแน่นอน เนื่องจากจะต้องมีใครในโลก
นี้สักคนที่ท าอะไรบางอย่างได้ดีกว่าตน การเปรียบเทียบจึงเป็นการสร้างความคาดหวังที่จะน าไปสู่
ความล้มเหลวทุกครั้ง 

 



๙๘ 
 

 

   ขั้นตอนที่ ๒ ท าให้กล้าด้วยสมาธินี้มุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเองให้พร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ อุปสรรค ปัญหาต่างๆ อย่างฉลาด และรู้เท่าทันปัญหาอย่างมีสติ เป็น
ขั้นตอนการยุติต้นตอของการท าอัตวินิบาตกรรม 

 
๔.๒.๓ ท าให้แกร่งด้วยปัญญา 

 ขั้นตอนนี้เป็นการพัฒนาไปสู่ภาวะที่ปราศจากปัญหาและความทุกข์ ด้วยการเข้าทุกข์
และปัญหานั้นอย่างถูกต้อง เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ใน
พระพุทธศาสนานั้นมีแนวคิดว่า ปัญญาเป็นรัตนของนรชน ผู้ใดมีปัญญาย่อมสามารถแก้ไขปัญหา
ได้ เปรียญเสมือนแสงสว่างในที่มืด การท าให้แกร่งด้วยปัญญา จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันการ
ท าอัตวินิบาตที่ยั่งยืน การพัฒนาปัญญาจึงมีความส าคัญสูงสุดเพราะปัญญาเป็นตัวน าทางและ
ควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดมนุษย์จะมีพฤติกรรมอะไรอย่างไรและแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้น า
หรือบอกทางให้เท่าใดและปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจให้ทางออกแก่จิตใจเช่นเมื่อจิตใจอึดอัดมี
ปัญหาติดตันอยู่พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไรจิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ 

 

   แนวทางการท าให้แกร่งด้วยปัญญานี้สามารถท าได้โดยวิธีการที่เรียกว่าปรโตโฆสะและ
โยนิโสมนสิการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
   ๑. ปรโตโฆสะ 

    ปัจจัยภายนอกที่ท าให้เกิดปัญญา คือ ปรโตโฆสะ หมายถึง เสียงจากผู้อ่ืนหรือเสียง
จากภายนอก มีความหมายครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมภายนอกทุกประการที่มีอิทธิพลต่อการ
หล่อหลอมชีวิตของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นค าแนะน า ค าสั่งสอน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสาร ค าอธิบายชี้แจง ตลอดจนการเรียนรู้และการเลียนแบบจากแหล่งภายนอกต่างๆ อาจ
เรียกว่า ปัจจัยทางสังคมหรือกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมก็ได้ โดยแหล่งส าคัญของการ
เรียนรู้ประเภทนี้ เช่น พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ มิตรสหาย คนมีชื่อเสียง สื่อมวลชนทุกแขนง ตลอด
ถึงสถาบันศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น  
    ๒. โยนิโสมนสิการ   

ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญญา คือ การมีโยนิโสมนสิการ หมายถึงการท าไว้ในใจโดยถูกอุบาย 
โดยถูกทางกล่าวคือ การนึก การน้อม การผูกใจ การใฝุใจ การท าไว้ในใจในสิ่งที่ไม่เที่ยง ในสิ่งที่
เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ ในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าอนัตตา ค าว่า “โยนิโสมนสิการ” ประกอบด้วย โยนิโส 
+ มนสิการ โยนิโส แปลว่า ต้นเหตุต้นเค้า แหล่งเกิด ส่วนค าว่า “มนสิการ” แปลว่าการท าในใจ 
การคิด ค านึง นึกถึงใส่ใจ พิจารณา เมื่อรวมสองค าเข้าด้วยกันมักแปลสืบๆ กันมาว่า การท าในใจ
โดยแยบคาย หมายถึง การใช้ความคิดถูกวิธีคิดอย่างมีระเบียบ คิดหาเหตุผล สืบค้นต้นเค้า สืบ



๙๙ 
 

 

สาวให้ตลอดสาย แยกแยะสิ่งทั้งหลายให้เห็นความจริงตามความสัมพัทธ์ แห่งเหตุปัจจัย โดยไม่
เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปาทานของตนเข้าจับ ไตรสิกขากับโยนิโสมนสิการ ก็ถือว่าเป็น
หลักธรรมที่จะต้องคอยอาศัยหนุนเนื่องกันอยู่เสมอ กล่าวคือ โยนิโสมนสิการถือเป็นเบื้องต้น หรือ
พ้ืนฐานของการศึกษาตามหลักไตรสิกขา เพราะเมื่อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้น ก็ท าให้บุคคลนั้นรู้จัก
ตั้งตัวไว้ชอบ คือด ารงชีวิตอยู่หลักเบื้องต้นของไตรสิกขา คือศีล และเมื่อบุคคลมีศีลเป็นพ้ืนฐานใน
การด าเนินชีวิต ก็เป็นขั้นตอนที่จะท าให้ง่าย และเป็นการปูพ้ืนฐานให้ เกิดสมาธิ และปัญญา
ตามมาเป็นล าดับ 

 

   โดยสรุปคือ การสร้างปัญญาเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการเข้าใจ
ในชีวิตและโลกตามความเป็นจริง จะท าให้เกิดปัญญาเท่าทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่เลือก
วิธีการกระท าอัตวินิบาตกรรมเป็นทางออกในแก้ปัญหา กระบวนการปลูกปัญญานั้นมี ๒ ประการ
คือ ปรโตโฆสะ การรับฟังผู้อ่ืน และโยนิโสมนสิการ การคิดอย่างแยบคาย รอบคอบ ด้วยธรรม ๒ 
ประการนี้จะท าให้เกิดทัศนะ ความรู้ที่ถูกต้อง อันจะเป็นการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมได้ 
 

๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 
   องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง ศึกษาวิธีการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของ

เยาวชน คือ แนวทางการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้
ส าหรับเยาวชนทั่วไปในการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรม โดยจ าแนกออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ 
การท าให้กลัว ท าให้กล้า และท าให้แกร่ง โดยทั้ง ๓ ขั้นตอนนี้ได้ประยุกต์มาจากหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่เรียกว่าไตรสิกขา กล่าวคือ การท าให้กลัวนั้นสามารถท าได้โดยการน าหลักของ
ศีล ๕ มาเป็นแนวทาง พร้อมทั้งพุทธจริยศาสตร์ที่เก่ียวกับการฆ่าตัวตาย กฎเกณฑ์ทางสังคม และ
หลักว่าด้วยการด ารงชีวิตมนุษย์ ในหลักการนี้สิ่งที่ต้องเน้นคือการสร้างความตระหนักและชี้โทษ
ให้เห็นภัยและผลกระทบของการฆ่าตัวตาย เพ่ือจิตให้เกิดธรรมที่ท าให้กลัวต่อบาป คือ หิริและ
โอตตัปปะ  

   ส าหรับการท าให้กล้านั้น ท าได้โดยการน าหลักการของเรื่องสมาธิมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนา เนื่องจากการฆ่าตัวตายมีผลมาจากสภาพจิตที่อ่อนแอ ไม่พร้อมส าหรับการเผชิญ
ปัญหาอย่างมีสติ การพัฒนาจิตด้วยแนวทางของสมาธิจะเป็นการยกระดับคุณภาพจิตให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อจิตมีประสิทธิภาพแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาที่มากระทบได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม จิตใจไม่หวั่นไหวไปในอกุศล ขั้นตอนนี้จึงเป็นการเติมพลังให้แก่จิตใจให้กล้าหาญยิ่งขึ้น 
จิตที่ผ่านการอบรมฝึกฝนมาดีแล้วย่อมน าความสุขมาให้ในที่สุด 

   ส าหรับการท าให้แกร่งนั้น ท าได้โดนการน าหลักการของปัญญาในไตรสิกขามาเป็น
แนวทาง หมายถึง การท าความรู้ ความเข้าใจอย่างเหมาะสมและถูกต้องในชีวิต ปัญญาจะ



๑๐๐ 
 

 

สามารถแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนนี้จะต้องพัฒนาสู่วิถีที่ว่า “ทุกปัญหามี
ทางออก” เพ่ือแก้ไขทรรศนะเชิงลบที่ว่า “ทุกทางออกมีปัญหา”  

 

   โดยสรุปแล้ว วิธีการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนสามารถน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางได้อย่างเหมาะสม เพราะสาเหตุของการท า
อัตวินิบาตกรรมนั้น หากพิจารณาโดยตลอดถึงที่สุดแล้วล้วนเกิดจากสภาพจิตที่หดหู่ จิตไม่มีก าลัง 
เมื่อถึงคราวมีปัญหาเข้ามาถาโถม สภาพจิตที่อ่อนแออยู่แล้วจึงส่งผลให้ตัดสินใจในทางที่ผิด จิตจึง
เป็นตัวตัดสินสุดท้ายว่าจะอยู่หรือจะตาย การพัฒนาจิตจึงเป็นปราการด่านส าคัญของการฆ่าตัว
ตาย พระพุทธศาสนามีแนวค าสอนที่เกี่ยวกับเรื่องจิตโดยเฉพาะ มีหลักการเพ่ือมุ่งเปูาไปที่พัฒนา 
ยกระดับคุณจิต แม้ความสุขสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานก็ล้วนเกิดแต่การพัฒนาจิต
เท่านั้น แต่เมื่อน ามาสู่วิธีการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมแล้ว พระพุทธศาสนามีหลักการที่
เรียกว่าไตรสิกขา เป็นหลักการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาการ
ท าอัตวินิบาตกรรมได้เป็นอย่างดียิ่ง  

 
  
 



 

 

บทท่ี ๕ 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิง

ปฏิบัติ โดยการน าหลักไตรสิกขามาใช้เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตกรรมของ
เยาวชน มีเนื้อหาจากเอกสารต าราหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๐๐ 
คน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัยรวมถึงท าการศึกษารวบรวมข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในคัมภีร์พระไตรปิฎก ต ารา หนังสือ เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับการ
ปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน และการฆ่าตัวตายของเยาวชน 

วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 
๒) เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน และ  
๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมแก่เยาวชน 
 

สมมุติฐาน 
      ๑. เยาวชนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชน มีแนวความคิดอย่างไรหลังจากได้ฟังการอบรม 
               ๒. ปฏิสัมพันธ์ของเยาวชนหลังที่ได้รับฟังอบรม มีความรู้สึกต่อผลกระทบของการ
กระท าอัตวินิบาต อย่างไร 
 
รูปแบบการวิจัย 
 ๑) รูปแบบการวิจัยการศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการน าหลัก
ไตรสิกขามาใช้เพ่ือเสริมสร้างแนวทางปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน โดยมีเนื้อหา
จากเอกสารต าราหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
การปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนรวมถึงท าการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งในคัมภีร์พระไตรปิฎก ต ารา หนังสือ เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับการปูองกันการ
ท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน และสถานการณก์ารฆ่าตัวตายของเยาวชน 



๑๐๒ 
 

 

 ๒) ศึกษากลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลคือเยาวชนอายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๒๐๐ คน ก าหนดเขตพ้ืนที่ศึกษาคือ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ต าบลคลองตาล อ าเภอ
ศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัยความส าคัญของการเลือกกลุ่มประชากร ในงานวิจัยครั้งนี้ เลือกเป็น
เยาวชนในโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์กับสาขาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชได้
ให้บริการวิชาการแก่สังคมชุมชนและความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนศรีส าโรงชนูป
ถัมภ์ จึงเป็นที่มาและความส าคัญในการก าหนดกลุ่มประชากรในชุมชนท้องถิ่นของวิทยาลัยสงฆ์
พุทธชินราช ซึ่งภารกิจส าคัญด้านงานบริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจและอัตลักษณ์ส าคัญ
ของสถาบันและมหาวิทยาลัย 
 ๓) เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างแนวทางปูองกันการท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชนโดยอาศัยหลักไตรสิกขาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ที่คณะผู้วิจัยรวบรวมและจัดท าขึ้นส าหรับใช้
ในการปฏิบัติการ โดยยึดตรงตามหลักคัมภีร์พระไตรปิฎกว่าด้วยแนวทางการปูองกันการกระท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชนโดยขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญและทางโรงเรียน 
   ๔) เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกรอบใน
การศึกษาและน ามาสร้างชุดกิจกรรม เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มของตัวอย่างที่ได้
คัดเลือก จ านวน ๒๐๐ ชุดโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน ธันวาคม 
๒๕๖๐ โดยรวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันนี้ด้วย ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง
และครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจะน ามาประมวลผลในระบบโดยได้รับค าปรึกษาจากที่
ปรึกษาการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 (๒) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตของ
เยาวชนโดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ๒๐๐ คน ร่วมกิจกรรมทั้ง ๖ กระบวนการ ซึ่งมีกิจกรรมการ
แข่งขันสอดแทรกในกระบวนการที่ ๒ ผู้ที่จะได้รับรางวัล จะต้องได้การตัดสินจากกรรมการที่ทาง
คณะกรรมวิจัยได้แต่งตั้ง โดยแบ่งรางวัลไว้ ๔ รางวัล  

   ๕) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวมรวมทั้งด้านเอกสาร และการจัดกิจกรรม
และรายงานผลการวิจัยเชิงพรรณนา 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยเพ่ือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการกระท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชน มีข้ันตอนส าคัญ ดังนี้ 

 
 



๑๐๓ 
 

 

 
๑. พื้นที่การวิจัย / ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอศรี
ส าโรง จังหวัดสุโขทัย ชั้น ม.๑ ถึง ชั้น ม.๖ จ านวน ๒๐๐ คน 

๑. เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ตัวอย่างเข้าร่วมโครงการ “โครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
การกระท าอัตวินิบาตของเยาวชน” กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจและลงนาม
ในเอกสารยินยอมการเข้าร่วมการทดลองอย่างละเอียดจนเข้าใจ ดังนี้ 

๑) นักเรียนชั้น  ม.๑ - ม.๖ 
๒) อายุ ๑๓ - ๑๘ ป ี
๓) เคยศึกษาเกี่ยวกับวิธีการปูองกันการกระท าอัตวินิบาต,การเจริญสมาธิ 

๒. เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มสัมภาษณ์ย่อย (Focus Groups Discussion) ได้แก่ 
    ๑) มีความรู้ทั่วไปและปฏิภาณไหวพลิบดี 
    ๒) บุคคลในครอบครับเคยคิดกระท าอัตวินิบาตและท าส าเร็จ 
 

วิเคราะห์ข้อมูล 
๑.  วิเคราะห์ค่าสถิตพ้ืนได้ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean)และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(standard deviation) ส าหรับอธิบายข้อมูลแบบสอบถามเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างและใช้

ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation) ส าหรับอธิบายข้อมูลที่ได้

จากแบบวัดศักยภาพความสุขตามแนวพุทธ 

     ๒. วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ paried test 

ได้แก่ แบบวัดศักยภาพความสุขตามแนวพุทธและทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร 

โดยใช้สถิติ Person Correlation 

วิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
          จากข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) 
จากผลการสัมภาษณ์ การสอบอารมณ์ การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทดลอง น าข้อมูลมาจัด
หมวดหมู่ น าข้อมูลที่สอดคล้องหรือสนับสนุนและการตรวจสอบวิธีการรวบรวมข้อมูล   



๑๐๔ 
 

 

( Methodology triangulation) ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลในหลากหลายวิธีในเรื่องเดียวกัน ได้แก่ 
การตอบแบบวัดก่อนและหลังการทดลอง และข้อมูลจากพระวิทยากรณ์ และอาจารย์ที่ควบคุม
การทดลอง และคณะผู้วิจัย 
 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
    จากการศึกษาแนวทางการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ผู้วิจัยได้ศึกษา
โดยแยกเป็น ๓ ประเด็นตามวัตถุประสงค์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 
    ๕.๑.๑ พฤติกรรมและแนวโน้มการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

   จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า อัตวินิบาตกรรมเป็นค าศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษา
บาลี มาจากค าต่างๆ ประกอบกัน คือ อัตต (Sui) หมายถึง ตนเอง (Self) วินิบาต (Cide) 
หมายถึง การท าลาย การฆ่า (Murder) กรรม หมายถึง การกระท า เมื่อรวมรูปศัพท์แล้ว 
อัตวินิบาตกรรม จึงหมายถึง การกระท าที่เป็นการฆ่า หรือท าลายตนเอง มีความหมาย
เช่นเดียวกับค าว่า ฆ่าตัวตาย ผู้ท าอัตวินิบาตกรรมส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการผูกหรือแขวนคอตาย 
รองลงมา คือ กินยาตาย การยิงตัวตาย กระโดดตึกตาย จุดไฟเผาตัวเอง ใช้มีดปาดคอตัวเองตาย 
ใช้ไฟฟูาช็อตตัวเองตาย เป็นต้น โดยผู้ที่ท าอัตวินิบาตกรรมส าเร็จส่วนใหญ่เป็นเพศชายใช้วิธีผูก
หรือแขวนคอตาย ในขณะที่เพศหญิงเลือกใช้วิธีกินยาตายกรมสุขภาพจิต ได้แบ่งวิธีการฆ่าตัวตาย
ตามเจตนาของผู้กระท าซึ่งแบ่งออกเป็น๔ประเภท ได้แก่การฆ่าตัวตายที่มีการวางแผนล่วงหน้า
การฆ่าตัวตายแบบสองจิตสองใจการฆ่าตัวตายเพื่อท าร้ายผู้อื่นและการฆ่าตัวตายแบบไม่ตั้งใจส่วน
เดอร์ไคม์ (Durkheim) ได้แบ่งประเภทของการกระท าอัตวินิบาตกรรมออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
การกระท าอัตวินิบาตกรรมเพ่ือผู้อ่ืนการกระท าอัตวินิบาตกรรมเพ่ือตนเองและการกระท า
อัตวินิบาตกรรมที่เกิดจากภาวะไร้บรรทัดฐาน 
 สาเหตุและปัจจัยของการกระท าอัตวินิบาตกรรมหรือการฆ่าตัวตายนั้น เริ่มมาจาก
พ้ืนฐานทางสังคม ครอบครัว ถ้าหากบุคคลเติบโตมาในครอบครัวที่มีการกระท าอัตวินิบาตกรรม 
ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรง ครอบครัวที่มีผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ก็จะให้ท าให้บุคคลนั้นมีปัญหา 
เกิดภาวะความเครียด เกิดความบกพร่องทางจิตใจ ไม่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ และปัญหาใน
สังคมอีกมากมาย เช่น การสูญเสียคนที่รัก ความผิดหวัง ความอาย จากปัญหาดังกล่าวน าไปสู่
มุมมองทัศนะคติที่ไม่ดี ท าให้บุคคลมีภาวะทางจิตที่ไม่ปรกติ มีความโศกเศร้าในชีวิต เป็นต้น  ซึ่ง
ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จะน าไปสู่การกระท าอัตวินิบาตกรรมในที่สุดเพื่อหนีปัญหาเหล่านั้น 



๑๐๕ 
 

 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรมประกอบด้วย ทฤษฏีด้านสังคมวิทยาทฤษฏีด้าน
จิตวิทยาทฤษฏีปัญญานิยมทฤษฎีการหลบหนี ทฤษฏีของนักมรณวิทยาและทฤษฎีสัมพันธภาพ
ทางจิตใจระหว่างบุคคล แต่ละทฤษฎีได้แสดงสาเหตุ วิธีการและผลกระทบของการฆ่าตัวตายที่
ใกล้เคียงกันและสอดสอดคล้องกันปัจจัยที่เสี่ยงต่อการท าอัตวินิบาตกรรม เช่น มีอารมณ์เศร้า 
การนอนไม่หลับอย่างรุนแรงความกังวลเกี่ยวกับอาการทางกาย การขาดเปูาหมายในอนาคต 
แสดงว่าขาดความหวังในชีวิตมีอาการประสาทหลอนที่ออกค าสั่ง โรคจิตเภท ปัญหาทางเพศ การ
ติดสุราและยาเสพติด ผู้มีประวัติการสูญเสียในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ผู้ที่เป็นโรคที่รักษาไม่หาย 
การตกงานหรือปัญหาการเงิน การอยู่ล าพัง และผู้ที่เคยกระท ามาก่อน  

พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วยการกระท าอัตวินิบาตกรรมคุณค่าของชีวิตนั้นเป็นสิ่งส าคัญ ใน
ฐานะมนุษย์ผู้ที่สามารถพัฒนาตนเอง และสามารถด าเนินชีวิตโดยใช้ปัญญา ทุกคนชีวิตต่างมี
คุณค่าในตนเอง พระพุทธศาสนาจึงสอนให้มนุษย์รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของชีวิตตนเองและของ
ผู้อ่ืน เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องทุกข์โศกเสียใจ เมื่อต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของชีวิต อันจะ
ก่อให้เกิดผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย คือ การด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง สร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดความ
สมบูรณ์แก่ชีวิตตนเองและสังคมการท าอัตวินิบาตกรรมนั้นตามหลักพุทธจริยศาสตร์ถือเป็นเรื่อง
ไม่สมควรกระท า แม้จะเป็นการฆ่าตัวเองให้ตาย หรือใช้ให้คนอ่ืนฆ่าตัวเองให้ตาย เพราะชีวิตนี้มี
ค่านัก การเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ถึงแม้ว่าจะท าอัตวินิบาตกรรมจะไม่เข้าข่ายของการท า
ปาณาติบาตก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนา 

   พฤติกรรมการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนจากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการ
ฆ่าตัวตายในเด็กมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ มักมีประวัติของ
พฤติกรรมฆ่าตัวตายแบบใดแบบหนึ่งมาก่อนในอดีต มีการศึกษาพบว่า ๑ ใน ๓ ของเด็กที่ฆ่าตัว
ตายส าเร็จเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน หรือกล่าวได้ว่าเด็กที่พยายามฆ่าตัวตายเป็นกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงทีจ่ะฆ่าตัวตายส าเร็จความคิดและการพยายามฆ่าตัวตายพบน้อยในเยาวชนก่อนวัยรุ่น 
และพบมากขึ้นอย่างชัดเจนในวัยรุ่น อัตราของการพยายามฆ่าตัวตายในวัยรุ่นหญิงสูงกว่าวัยรุ่น
ชายประมาณ ๓-๗ เท่า ความเสี่ยงต่อการมีความคิดและการพยายามฆ่าตัวตายเพ่ิมขึ้น ในกลุ่ม
เยาวชนที่มาจากครอบครัวที่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี วิธีที่เด็กและวัยรุ่นส่วนใหญ่นิยมใช้ในการ
พยายามฆ่าตัวตาย คือ การกินยาแก้ปวดหรือยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ร้อยละ ๓๐-๕๐ ของ
เด็กหรือวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตาย มีความตั้งใจจริงที่จะตายหรืออย่างน้อยก็ไม่ใส่ใจว่าจะอยู่หรือ
ตาย อย่างไรก็ตาม เด็กหรือวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่พยายามฆ่าตัวตายมีความรู้สึกดีใจที่ไม่ตายและ
ปฏิเสธความตั้งใจจริงที่จะตาย 

เหตุกระตุ้นให้วัยรุ่นพยายามฆ่าตัวตายที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน เช่น 
ครอบครัว หรือเพ่ือน เหตุกระตุ้นอื่นได้แก่ ปัญหาที่โรงเรียน การถูกอบรมสั่งสอนหรือลงโทษ การ
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ขาดเพ่ือนหรือการถูกปฏิเสธไม่ยอมรับ หรือถูกท าให้เสียหน้า ปัญหาการติดยาเสพติดหรือเหล้า 
การถูกกระท าทารุณทั้งการถูกท าร้ายร่างกายและถูกล่วงเกินทางเพศ การสูญเสียบุคคลที่รัก 
ปัญหาสุขภาพ เช่น เป็นโรคร้ายแรง การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การที่สมาชิกในครอบครัว คน
ใกล้ชิดหรือได้ยินได้เห็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือตัวละครในโทรทัศน์ พยายามฆ่าตัวตาย อย่างไรก็
ตาม ๑ ใน ๓ ของวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตายไม่มีเหตุผลกระตุ้น ซึ่งมักจะพบในวัยรุ่นที่เป็นโรค
ซึมเศร้า มีรายงานว่าเด็กวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตาย มีอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าสูง ๓-๑๘ เท่าของ
เด็กปกติ เด็กวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตายมีปัญหาความก้าวร้าว อารมณ์โกรธรุนแรงและพฤติกรรม
ต่อต้านสังคมเท่ากับหรือมากกว่าปัญหาซึมเศร้า โดยพบความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของ
อารมณ์โกรธกับความรุนแรงของการพยายามฆ่าตัวตายและมีโอกาสที่จะพยายามฆ่าตัวตายซ้ าอีก
ในอนาคต  
 
    ๕.๑.๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

   จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า กิจกรรมที่ใช้ในการกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
การท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนตามหลักพระพุทธศาสนาได้สามารถประยุกต์ได้จากไตรสิกขา
ซึ่งมี ๓ กระบวนการ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา มีรายละเอียดของแต่ละกระบวนการที่แยกย่อย
ลงไปเพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมดังนี้  

 ๑. กระบวนการขั้นศีล เป็นขั้นส าหรับการเรียนรู้และการปรับพ้ืนฐาน สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรม  สาเหตุและโทษที่ เกิดจากการท า
อัตวินิบาตกรรม กิจกรรมประกอบด้วยการน าเข้าสู่บทเรียน เป็นกิจกรรมเบื้องต้นของกะบวนการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนตามหลักพระพุทธศาสนา และการ
บรรยายธรรมและให้ความรู้ เพื่อเป็นการจัดระเบียบทางด้านร่างกายและวาจา ตลอดจนเป็นการ
สร้างความเข้าใจเบื้องต้น  
  ๒. กระบวนการขั้นสมาธิ เป็นขั้นเตรียมสู่การพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่การสร้าง
ภูมิคุ้มกันการกระท าอัตวินิบาตกรรม กิจกรรมประกอบด้วยการสนทนาธรรม โดยใช้รูปแบบ
กัลยาณมิตร คือ ความเป็นกันเองระหว่างวิทยากรและนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการ
สนทนาถาม -ตอบ ในประเด็นที่ครอบคลุมถึงสาเหตุ  และผลกระทบที่ เกิดจากการท า
อัตวินิบาตกรรม และการศึกษากรณีตัวอย่าง เป็นการน าตัวอย่างการกระท าอัตวินิบาตกรรมที่
ปรากฏในสื่อต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นกรณีศึกษา อันจะเป็นการสอดแทรกความตระหนักในปูองกัน
การฆ่าตัวตายด้วย เมื่อได้กรณีศึกษาจากแฟูมข่าวแล้ว ให้นักเรียนวิเคราะห์ถึงสาเหตุและวิธีการ
ของการท าอัตวินิบาตกรรม 



๑๐๗ 
 

 

  ๓. กระบวนการขั้นปัญญา เป็นขั้นสรุปกระบวนการเสริสร้างภูมิคุ้มกันการ
กระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนตามหลักพระพุทธศาสนา มีรูปแบบกิจกรรม คือ การประชุม
กลุ่มย่อยของนักเรียนโดยมีผู้ เชี่ยวชาญและวิทยากรเป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือก าหนดรูปแบบและ
กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ประกอบด้วยการเขียน
เรียงความ เป็นการประมวลความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง โดยให้น าเสนอในรูปแบบของเรียงความเรื่อง 
“เยาวชนกับการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรม” และการประชุมกลุ่มย่อย เป็นกิจกรรมสุดท้าย
เพ่ือสรุปความคิดรวมยอดเก่ียวกับแนวทางการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 
 

 
 
 
    ๕.๑.๓ แนวทางการป้องกันการท าอัตวินิบาตกรรมแก่เยาวชน 

   จากการศึกษาทฤษฎีการฆ่าตัวตายและกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการฆ่าตัวตาย 
พบว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถประยุกต์เป็นแนวทางการปูองกันการกระ
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชนได้ ผู้วิจัยเรียกว่า ทฤษฎี ๓ ก. ได้แก่ กลัว – กล้า – แกร่ง ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ ท าให้กลัวด้วยศีล เป็นการท าให้เกิดความตระหนัก หวาดกลัวในโทษที่เกิด
จากการฆ่าตัวตายทั้งมิติด้านพระพุทธศาสนาและมิติทางด้านจริยศาสตร์สามารถกระท าได้โดย
การสร้างความเข้าใจในหลักธรรมหิริ-โอตตัปปะ ให้เกิดความละอายแก่ใจในการจะท าผิดและ
ความเกรงกลัวต่อผลที่เกิดจากการกระท าผิด โดยการให้ความรู้และความเข้าใจผ่านกระบวนการ
ฝึกฝนอบรม ทั้งในโรงเรียน สังคม ประเพณี วัฒนธรรม องค์กรทุกๆ องค์กร ให้ความร่วมมือกัน 
โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่มีบทบาทในการกล่อมเกลาจิตใจต้องท าหน้าที่ ในการเผยแผ่หลักธรรมอย่าง
ตรงไปตรงมา ประกอบกับการสร้างความเข้าใจในหลักกรรมวิบาก ทั้งกรรมในชาติปัจจุบันและ
กรรมในชาติอนาคต กรรมในปัจจุบันคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฆ่าตัวตาย ทั้งครอบครัว ญาติ
พ่ีน้อง เพื่อน และชุมชน ล้วนต้องแบกรับภาระอันเกี่ยวเนื่องกับความตายนั้น รวมทั้งการเยียวยา 
รักษา ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจด้วย ประการส าคัญคือการสูญเสียทรัพยากรบุคคลอย่างไม่คุ้มค่า ส่วน
ผลกระทบในชาติอนาคตนั้นเป็นมิติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีค าสอนที่ตรงกันว่า การฆ่าตัวตาย
นั้นเรื่องที่ผิดศีลธรรม การฆ่าตัวตายนั้นย่อมส่งผลถึงอบายภูมิมีนรก อสุ รกาย เปรต และ
เดรัจฉาน เพราะจิตใจของคนที่ฆ่าตัวตายนั้นย่อมมีความเศร้าหมอง ไม่เบิกบาน รื่นเริง ไม่สว่าง
ไสว เศร้าซึม คับแค้น สิ้นหวัง จิตใจที่เศร้าหมองย่อมส่งผลต่ออบายภูมิ 

ขั้นตอนที่ ๒ ท าให้กล้าด้วยสมาธิ สามารถท าได้โดยการพัฒนาจิตด้วยวิปัสสนา เพราะจิต
ที่ได้รับการพัฒนาจนกล้าแกร่งแล้ว ย่อมทนต่อสภาพความทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ละ



๑๐๘ 
 

 

ความเห็นผิด จิตมีปัญญา รู้เห็นตามความเป็นจริง ไม่หวั่นไหวเมื่อถูกต้องโลกธรรมเป็นจิตที่
บริสุทธิ์ มีความสงบเย็นการพัฒนาจิตที่ดีที่สุดคือเจริญสติปัฏฐาน เพราะถือว่ามีพร้อมทั้งสมถะ
และวิปัสสนาในตัว การพัฒนาจิตที่อาศัยการสติเป็นเครื่องก ากับนั้นมี ๔ ประการ คือกายานุปัสส
นา การพิจารณากาย หรือตามดูรู้ทันกายเวทนานุปัสสนา การตามดูรู้ทันเวทนา คือเมื่อเกิด
ความรู้สึกสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี เฉยๆ ก็ดีทั้งที่เป็นชนิดสามิส และนิรามิส ก็รู้ชัดตามที่เป็นอยู่ใน
ขณะนั้นๆจิตตานุปัสสนา การตามดูรู้ทันจิต คือ จิตของตนในขณะนั้นๆ เป็นอย่างไร และธัมมา
นุปัสสนา การตามดูรู้ทันธรรม จากหลักการทั้ง ๔ นี้ สามารถน าไปสู่การฝึกฝนตนเองได้ เช่น ฝึก
ที่ลมหายใจ เรียกว่า หายใจอย่างฉลาด ฝึกการรับประทานอาหารอย่างมีสติ และฝึกการสนทนา
กันอย่างมีสติ เป็นต้น ประการต่อมาคือการพัฒนาทัศนคติ สามารถฝึกในได้โดยการบันทึกความดี
ประจ าวัน การเป็นอาสาสมัคร การให้อภัยตนเอง การพูดเสริมแรงแก่ผู้อ่ืน หรือการชมผู้อ่ืน และ
หยุดเปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืน การท าให้กล้าด้วยสมาธินี้มุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเองให้พร้อม
รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ อุปสรรค ปัญหาต่างๆ อย่างฉลาด และรู้เท่าทันปัญหาอย่างมีสติ 
เป็นขั้นตอนการยุติต้นตอของการท าอัตวินิบาตกรรม 

ขั้นตอนที่ ๓ ท าให้แกร่งด้วยปัญญาเป็นการพัฒนาไปสู่ภาวะที่ปราศจากปัญหาและความ
ทุกข์ ด้วยการเข้าทุกข์และปัญหานั้นอย่างถูกต้อง เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม เพราะปัญญาเป็นตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์เป็นตัวปลดปล่อย
จิตใจให้ทางออกแก่จิตใจ แนวทางการท าให้แกร่งด้วยปัญญานี้สามารถท าได้โดยวิธีการที่เรียกว่า 
ปรโตโฆสะ คือการรับฟังค าแนะน าปรึกษา หาข้อมูล ข่าวสาร และโยนิโสมนสิการ คือ การน า
ข้อมูลที่ได้จากผู้อ่ืน (ปรโตโฆสะ) มาไตร่ตรอง ใคร่ครวญด้วยสติปัญญา ความรอบคอบ ความ
สมเหตุสมผล จนกลายเป็นปัญญาที่ถูกต้อง 

หลังการทดลองเกี่ยวกับการเสริมภูมิคุ้มกันการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตเป็นกลุ่ม
เล็กๆและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ท าให้สามารถได้รับความรู้เชิงวิเคราะห์และเนื้อหาจัดเจน
มากขึ้น กว่าการอบรมแบบรวมกลู่ม การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ท าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธี
ปูองกันการฆ่าตัวตายที่หลากหลาย มีความคิดที่รอบคอบและเข้าใจชีวิตมากขึ้น และมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดกิจกรรมแบบนี้ให้นักเรียนรุ่นต่อไปอีก และใหเพ่ิมระยะเวลา เพ่ือให้ได้ผล
กาปฏิบัติมากกว่านี้ 

 
๕.๑.๔ อภิปรายผล 
๑)เยาวชนมีความเห็นเก่ียวกับสาเหตุการท าอัตวินิบาตกรรมของวัยรุ่นส่วนใหญ่เกิดความปัญหา

ภายในครอบครัว เช่น ครอบครัวทะเลาะกัน พ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับลูก พ่อแม่กดดันลูกในด้านการเรียน 
การวางตัว เคร่งครัดความประพฤติของลูกมากเกินไป บางคร้ังเมื่อลูกท าผิดมีการคาดโทษท่ีรุนแรงจนท า
ให้เด็กกลัว หรือดุด่าอย่างรุนแรง จนท าให้เยาวชนเกิดความเครียด มีความคิดว่าพ่อแม่ไม่รักตน ท าให้



๑๐๙ 
 

 

เกิดความน้อยใจ ประกอบกับเด็กวัยนี้มีอ่อนไหวกับเร่ืองเหล่านี้ได้ง่าย ท าให้การขาดวุฒิภาวะในการ
ยับยั้งชั่งใจเป็นผลให้ตัดสินใจฆ่าตัวตายได้ง่าย นอกจากนั้น กระแสส่ือสังคมออนไลน์และการน าเสนอข่าว
ก็มีส่วนชักจูงท าให้เกิดการฆ่าตัวตายตามได้ เพราะวัยรุ่นจะเสพข่าวเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและมีข่าวการ
ฆ่าตัวตายเป็นจ านวนมาก สภาพแวดล้อมต่างๆ จึงมีส่วนหล่อหลอมให้เกิดการฆ่าตัวตายได้แทบทิ้งส้ิน  

 

 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า จากเรียงความท้ัง ๔ บทท่ีได้รับรางวัล ไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุการฆ่า
ตัวตายท่ีเกิดจากความผิดหวังในความรักเลย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า น่าจะเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างไม่ได้อยู่
ในวัยท่ีมีความรักเช่นวัยหนุ่มสาวอย่างจริงจัง ยังคงเป็นวัยท่ีมุ่งมั่นกับการเรียนเพราะเป็นวัยรุ่นตอนต้น 
ความรักใคร่ในระดับท่ีลึกซึ้งยังไม่เกิดขึ้น จึงไม่ได้สะท้อนออกมาในเรียงความ ยังคงให้ความส าคัญกับ
ผู้ปกครองที่ใกล้ชิด คือ พ่อแม่ ครอบครัว ให้ความส าคัญไปที่ความอบอุ่นภายในครอบครัว เพื่อนและการ
เรียนหนังสือ 

 

 จากเรียงความท้ัง ๔ บท ได้น าเสนอแนวทางในการป้องกันการท าอัตวินิบาตกรรมของ
เยาวชนจ าแนกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

 ๑. การให้ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของชีวิตว่ามีคุณค่าและมีผู้คน
เก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก เม่ือมีความผิดหวังให้นึกถึงคนในครอบครัว คนรอบข้างและคนท่ีทนเหนื่อยเพื่อ
ตนเองมาโดยตลอด  

 ๒. พยายามหาทางออกจากความเครียดโดยการออกก าลังกาย การให้ความสนใจในสิ่ง
อื่นๆ ท่ีตนเองสนใจ ไม่อยู่คนเดียวในขณะท่ีตนเองมีความเครียดหรือความเศร้า เพราะบรรยากาศอาจชัก
น าให้คิดไปในทางอกุศล พยายามหาทางออกจากปัญหาโดยการขอค าปรึกษาจากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ 
เช่น ครูอาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ หรือรุ่นพี่ท่ีสามารถพูดคุยกันได้ เป็นต้น 

 ๓. การทบทวนตนเองบ่อยๆ จะช่วยลดปัญหาความเครียดได้ เพราะจะท าให้ตนเองเกิด
ความตระหนักในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง เมื่อรู้ตนเองบ่อยๆ จะท าให้เกิดการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ไม่หลงไปในทางเสื่อมเสีย ปัญหาในชีวิตจะไม่เกิดขึ้น เท่ากับไม่เปิดโอกาสให้เกิดสาเหตุ
ของการฆ่าตัวตายได้ 

 ๔. ผู้ปกครองต้องพยายามพูดคุยกันในครอบครัวอย่างอ่อนโยน ไม่ดุด่าหรือต าหนิ
อย่างรุนแรงและไร้เหตุผล ไม่พูดให้ลูกรู้สึกอับอายและน้อยใจ ไม่น าลูกไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น เพราะ
เป็นการสร้างปมด้อยให้ลูกตนเอง ท าให้เกิดความน้อยใจ คิดว่าพ่อแม่ไม่รัก จึงพยายามเรียกร้องความ
สนใจและประชดผู้ปกครองด้วยการฆ่าตัวตาย 

 ๕. ควรมีการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องถึงความไม่เหมาะสมถูกต้องของการฆ่า
ตัวตายและการหาทางออกให้กับชีวิตวัยรุ่น เช่น มีศูนย์เฝ้าระวังในระดับโรงเรียนและชุมชน มีการแนะน า
เพ่ือป้องกันอย่างต่อเนื่อง 

 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาแนวทางการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะทั่วไป ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะทางวิชาการและข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไปนี้ 
ดังนี้ 

 



๑๑๐ 
 

 

    ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
    ๑. แม้ปัจจุบันจะมีศูนย์ให้ค าปรึกษาวัยรุ่น ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก
ที่ช่วยกันท าหน้าที่ปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมที่ด าเนินการโดยองค์กรต่างๆ มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออยากหลากหลาย แต่การท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนก็ยังปรากฏอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ แต่สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะจังหวะเวลา
ที่เยาวชนคิดฆ่าตัวตายนั้นเป็นช่วงเวลาที่มืดบอด หาทางออกส าหรับตนเองไม่เจอ ศูนย์ต่างๆ 
เหล่านี้จะไม่ได้รับการคิดถึงเลย จึงไม่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับ
สัญญาณการฆ่าตัวตายมักไม่ปรากฏชัดเจน การพบปะกันระหว่างหน่วยงานช่วยเหลือและผู้ที่จะ
ฆ่าตัวตายจึงไม่สัมพันธ์ไปด้วยกัน หน่วยงานต่างๆ ท าหน้าที่เฝูาระวังเท่านั้น ผู้วิจัยเห็นว่า หากมี
ศูนย์ที่สามารถเข้าในระดับโรงเรียน หมู่บ้าน จะท าให้เกิดความใกล้ชิดและเฝูาระวังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในโรงเรียนอาจมีหน่วยคัดกรองคอยท าหน้าที่ดูแลในส่วนนี้ด้วย 
    ๒. การให้ความรู้ ความเข้าใจในความส าคัญของชีวิตยังเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะเป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า การฆ่าตัวตายเป็นการหาทางออกส าหรับปัญหาที่ผิด ไม่ใช่การแก้ปัญหา
แต่เป็นการเพ่ิมปัญหาให้มากยิ่งขึ้น หากทุกคนเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ โอกาสที่จะเลือกใช้การฆ่า
ตัวตายก็จะลดลง การให้ความรู้ ความเข้าใจนี้ ควรเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว หากครอบครัวเอาใจ
ใส่และเป็นที่ปรึกษา คอยแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับเยาวชน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปปรึกษา 
สามารถเปิดเผย พูดคุยกันได้ จะเป็นการคัดกรอง ปูองกันได้เป็นอย่างดียิ่ง ดังนั้น การให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองในการปูองกันการท าอัตวินิบาตจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นในสังคมปัจจุบัน 
    ๓. หน่วยงานหรือองค์กรทางพระพุทธศาสนา เช่น มหาวิทยาลัยสงฆ์ หน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ส านักงานเจ้าคณะจังหวัด เป็นต้น ควรมี
ศูนย์ระบายทุกข์ เพ่ือให้ประชาชนที่มีความทุกข์ ขมขื่น เศร้าใจ หดหู่ หรือผู้ที่ประสบปัญหาใดใด
ในชีวิต ซึ่งเป็นประชาการกลุ่มเสี่ยงต่อการท าอัตวินิบาตกรรมได้เข้ามาปรึกษาหารือ ระบายความ
อัดอ้ันตันใจ บอกกล่าวความทุกข์ให้ผู้อ่ืนฟัง เพื่อที่จะได้ท าการช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า
ที่ถูกต้อง เป็นการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมที่เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงได้อย่างตรงตัว เพราะส่วนมาก
ผู้ที่คิดจะท าอัตวินิบาตกรรมมักจะหันหน้าเข้าหาศาสนา หากมีศาสนาเป็นที่พ่ึง เป็นที่อาศัย ได้
ปรับทุกข์และได้ค าชี้แนะที่ถูกต้อง เหมาะสม จะท าให้มีก าลังใจในการด าเนินชีวิต และลดปัญหา
การท าอัตวินิบาตกรรมได้ในที่สุด 
 
    ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 



๑๑๑ 
 

 

จากการศึกษาแนวทางการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ผู้วิจัยได้ศึกษาใน
ขอบเขตเฉพาะแนวคิดท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ยังมีประเด็นที่
งานวิจัยนี้ยังไปไม่ถึง แต่มีความน่าสนใจที่ควรแก่การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   ๑. พุทธบูรณการเพื่อการปูองกันการฆ่าตัวตายซ้ าส าหรับผู้ที่มีประสบการณ์การฆ่าตัว
ตาย เพราะผู้ที่เคยฆ่าตัวตายมักจะท าซ้ าอีก 

   ๒. บทบาทของวัดและพระสงฆ์ในการปูองกันการฆ่าตัวตาย เพราะวัดเป็นองค์กรที่
สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับ 
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รัชนีบูลเศรษฐภูมิรินทร์และสุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล. “พ่อแม่กับการฆ่าตัวตายของลูกวัยรุ่น”. 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์. ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑-๒ (มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๔๐):๕-๑๓. 

วราภรณ์ ประทีบธีรานันต์. “อัตราการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมฆ่าตัวตาย 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี”. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศ 

ไทย. ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๙๐-๑๐๓. 

ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น. “คุณภาพชีวิตของคนไทย: นัยจากสถิติการฆ่าตัวตาย”. วารสารปัญญา 

ภิวัฒน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (มกราคม–มิถุนายน, ๒๕๕๔): ๔๒-๔๙. 

หวาน ศรีเรือนทองและคณะ. “ความเสี่ยงการฆ่าตัวตายของคนไทย: การสํารวจระดับชาติ”.วารสาร 

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม๒๕๕๔): ๔๑๓- 

๔๒๔. 

อนุพงศ์ คํามา. “ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการฆ่าตัวตายสําเร็จ: กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย”. วารสาร 

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. ปีที่ ๕๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม–มีนาคม ๒๕๕๖): ๓-๑๖. 

อรทัย มีแสง. ทฤษฏีบูรณาการเชิงพุทธ. วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่  

๒๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖): ๔๔-๕๘. 

ขนิษฐา แสนใจรักษ์. “ในชั่ววูบของการฆ่าตัวตาย: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาในผู้ที่ผ่าน 

ประสบการณ์การพยายามฆ่าตัวตาย”. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

คุณากร มุ่งดี. “ปัจจัยที่ส่งเสริมการกระทําอัตวินิบาตกรรมของข้าราชการตํารวจในสังกัด 

กองบัญชาการตํารวจนครบาล”. บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๔๑. 

นีรา พรเดชวงค์. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพยายามฆ่าตัวตายของผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัด 

กรุงเทพมหานคร”. บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๘. 

ปถมพร ตะละภัฎ. “การศึกษาวิเคราะห์สัมมาทิฏฐิในการสร้างสันติสุขในสังคมไทย”.  

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

๒๕๕๔. 



๑๑๖ 
 

ประมัย ฤทธิรณ. “ภูมิหลังส่วนบุคคลและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการฆ่าตัวตายของ 

ประชาชนจังหวัดสุรินทร์”. บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2548. 

ปิ่นปินัทธ์ สิริพฒันกูล. “ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของผู้ใช้แรงงานในโรงงานขนาดกลางเขตนิคม 

อุตสาหกรรม จังหวัดระยอง”. บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗. 

พัชรี พรมทับ. “ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในชาวไทยภูเขาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”.  

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑. 

พันธ์วิภา เหมือนเพชร. “แบบอย่างการฆ่าตัวตายจากหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน”.  

ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๔. 

พระทนงค์ศักดิ์ ปภงฺกโร (ดื่นขุนทด). “การมองโลกตามหลักพุทธปรัชญา”.  

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๔. 

พระธิติวุฒิ จนฺทโสภโณ (หมั่นมี). “การศึกษาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาอัตวินิบาตกรรมตามแนว 

พุทธจริยศาสตร์”. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

ยุพิน อินหลง. “การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าโรงพยาบาล 

เชียงคํา จังหวัดพะเยา”. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓. 

วัชราภรณ์ อภิวัชรางกูล. “การศึกษารายกรณีของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสุราษฏร์ธานี 

จังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่มีแนวโน้มกระทําอัตวินิบาตกรรม”. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ, ๒๕๓๕. 

วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ. “การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีแนวโน้มในการฆ่าตัวตาย”. บัณฑิตวิทยาลัย: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

สิวลี ศิริไล. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์จริยธรรมและเกณฑ์ตัดสินปัญหาจริยธรรมทาง

การแพทย์ในสมัยปัจจุบัน”. รายงานผลการวิจัย. สภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๐. 

สุนีรัตน์ ลิมปนวิวิธ. “วาทกรรมในข่าวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพ์ไทย”. บัณฑิตวิทยาลัย: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  

 

 

 



๑๑๗ 
 

   (๔) สารสนเทศออนไลน์: 

กัลยาณมิตร. การทําหน้าที่กัลยาณมิตรเชิงบูรณาการ. [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา:http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=7006 

[๘ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 

คะนอง วังฝายแก้ว. การฆ่าตัวตายหรือการทําอัตวินิบาตกรรม. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:  

https://www.gotoknow.org/posts/458901 [๒ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 

โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. รายงานการฆ่า 

ตัวตายของประเทศไทย (รายต่อแสนประชากร) ฉบับปรับปรุงใหม่ ๒๕๔๐-๒๕๕๗. 

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา:https://www.suicidethai.com/report/[๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙]. 

ดวงเด่น นุเรมรัมย์. พุทธจริยศาสตร์. [ออนไลน์].แหล่งที่มา:http://www.baanjomyut.com 

[๑ธันวาคม ๒๕๕๘]. 

ไตรเทพ ไกรงู (นามปากกา). อัตวินิบาตกรรมสะท้านกรุงรัตนโกสินทร์. [ออนไลน์]. 

    แหล่งที่มา:http://www.komchadluek.net/detail/20160126/221209.html 

 [๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙]. 

 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางพุทธจริยศาสตร์ ศึกษากรณีการฆ่าตัวตาย.  

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา:https://www.gotoknow.org/posts/316984  

[๕กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙]. 

ผู้จัดการออนไลน์. “สิงห์” ลูกชาย “วีระกานต์ มุสิกพงศ์” ตกคอนโดหรูกลางทองหล่อเสียชีวิต. 

[ออนไลน์].แหล่งที่มา:http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspxNewsID= 

9580000086015 [๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙]. 

มธุรส มุ่งมิตร. พุทธศาสนากับการฆ่าตัวตาย. [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา:http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/maturot.htm 
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ชื่อรายงานการวิจัย:   ศึกษาวิธีการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน  
สถานที่:                 กรณีศึกษาเยาวชนโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัด
สุโขทัย 
ผู้วิจัย:        ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล, พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร., ดร.ภูวเดช  สินทับ
สาล 
ส่วนงาน:       วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ:        ๒๕๖๑ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย:    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มการ
กระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ๒) เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตกรรมของ
เยาวชน และ ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมแก่เยาวชน การ
ศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงปฏิบัติ โดย
การน าหลักไตรสิกขามาใช้เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน มี
เนื้อหาจากเอกสารต าราหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๐๐ คน 
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ผลการศึกษาพบว่า 
 ๑) พฤติกรรมการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนพบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ๑ ใน ๓ 
ของเด็กที่ฆ่าตัวตายส าเร็จเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน ความคิดและการพยายามฆ่าตัวตายพบ
น้อยในเยาวชนก่อนวัยรุ่น และพบมากขึ้นอย่างชัดเจนในวัยรุ่น อัตราของการพยายามฆ่าตัวตาย
ในวัยรุ่นหญิงสูงกว่าวัยรุ่นชายประมาณ ๓-๗ เท่า วิธีที่เด็กและวัยรุ่นส่วนใหญ่นิยมใช้ในการ
พยายามฆ่าตัวตาย คือ การกินยาแก้ปวดหรือยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ร้อยละ ๓๐-๕๐ ของ
เด็กหรือวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตาย มีความตั้งใจจริงที่จะตายหรืออย่างน้อยก็ไม่ใส่ใจว่าจะอยู่หรือ
ตาย เหตุกระตุ้นให้วัยรุ่นพยายามฆ่าตัวตายที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ปัญหาที่
โรงเรียน การถูกอบรมสั่งสอนหรือลงโทษ การขาดเพ่ือนหรือการถูกปฏิเสธไม่ยอมรับ หรือถูกท า
ให้เสียหน้า ปัญหาการติดยาเสพติดหรือเหล้า การถูกกระท าทารุณ ทั้งการถูกท าร้ายร่างกายและ
ถูกล่วงเกินทางเพศ การสูญเสียบุคคลที่รัก ปัญหาสุขภาพ เช่น เป็นโรคร้ายแรง การตั้งครรภ์ที่ไม่
พึงประสงค์ เป็นต้น 
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 ๒) แนวทางการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมแก่เยาวชนเป็นการประยุกต์หลักไตรสิกขา
มาบูรณาการ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ได้ทฤษฎี ๓ ก. คือ กลัว – กล้า – แกร่งขั้นตอนที่ ๑ ท า
ให้กลัวด้วยศีล เป็นการท าให้เกิดความตระหนัก หวาดกลัวในโทษที่เกิดจากการฆ่าตัวตายทั้งมิติ
ด้านพระพุทธศาสนาและมิติทางด้านจริยศาสตร์ สามารถกระท าได้โดยการสร้างความเข้าใจใน
หลักธรรมหิริ-โอตตัปปะ และการสร้างความเข้าใจในหลักกรรมวิบาก ทั้งกรรมในชาติปัจจุบันและ
กรรมในชาติอนาคต ขั้นตอนที่ ๒ ท าให้กล้าด้วยสมาธิท าได้โดยการพัฒนาจิตด้วยวิปัสสนา และ
การพัฒนาทัศนคติ ขั้นตอนที่ ๓ ท าให้แกร่งด้วยปัญญา เป็นการพัฒนาไปสู่ภาวะที่ปราศจาก
ปัญหาและความทุกข์ ด้วยการแก้ความทุกข์และปัญหาอย่างถูกต้องนั้น จะต้องน ากระบวนการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม สามารถท าได้โดยวิธีการที่เรียกว่า ปรโตโฆสะ คือการรับฟัง
ค าแนะน าปรึกษา หาข้อมูล ข่าวสาร และโยนิโสมนสิการ คือ การน าข้อมูลที่ได้จากผู้อ่ืน (ปรโตโฆ
สะ) มาไตร่ตรอง ใคร่ครวญด้วยสติปัญญา ความรอบคอบ ความสมเหตุสมผล จนกลายเป็น
ปัญญาที่ถูกต้อง  
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: (1)study the behavior and 
tendency of teenagers’ suicide (2) enhance immunity in the suicide action of 
teenagers and (3) present the ways for preventing suicide of teenagers. This 
research is a qualitative research. It consisted of research papers and practical 
research by applying the threefold principles to enhance immunity in the suicide 
of teenagers. There were content from documents, texts or related research 
including with information obtained from organizing activities to help prevent the 
suicide of teenagers with a sample of 200 students of Srisumrongchanupatham 
School, Srisamrong district, Sukhothai Province. The study found that  
 Suicide meant the actions that are killing or destroying oneself. There 
were three kinds namely the suicide action for others, the suicide action for 
oneself and the suicide action caused by the normality. The causes and factors 
of suicide action come from the social foundation and family.   There were a 
theory of suicide concepts such as Sociological theory, Psychological theory, 
Intellectual theory, Escape theory, Theoretical theory and Interpersonal 
psychology theory. Each of them showed the cause, methods and effects of 
suicide that are similar and consistent.In Buddhist ethics, it was found that 
Buddhism taught   people to know and understand the nature of their own lives 
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and others. Suicide was not a good thing to do even if killing himself to death or 
allowed others killing to death because life is worthy. Born to be a human being 
is not easy.Although suicide will not be subject to make of killingbut it is 
considered an important principle of Buddhism. 
 The suicide behavior of teenagers found that it had a tendency to rise 1/3 
of children who commit suicide successfullyused to try to commit suicide before.  
The thoughts and attempts to commit suicide were rare in pre-adolescent and 
found more clearly in teenagers. The rate of suicide attempts in female was 
higher than male teenagers 3-7 times. The most popular method for children and 
adolescents to attempt suicide was taking painkillers or psychotropic drugs. 30-
50% of children who attempted suicide had a real intention to die or not paying 
attention to whether to live or die. The most motive forteenagers to attempt 
suicide wereconflict with others, school problems, being taught or punished, lack 
of friends or refusal to accept, drug addiction problems, abusing both physical 
assault and sexual abuse, losing loved ones, health Problems such as being a 
serious disease and unwanted pregnancy etc. 
 The way for preventing teenagers’ suicide were the applying of the 
threefold principles to integration namely morality, concentration and wisdom. It 
got 3 theory: afraid, brave and strong. The first step: scared by the morality was 
causing awareness fear of punishment caused by suicide both the Buddhist 
dimension and the ethical dimension. It can be done by creating an 
understanding of the principles of Hira-Otapa and the creation of understanding 
in the principle of retributionboth karma in the present nation and karma in the 
future. The second step: making a brave with meditation, it can be achieved by 
mental development with insight meditationand attitude development. The third 
step: strengthened by wisdom.It was a development that free from problems and 
suffering by understanding the suffering and the problem correctly. Entering the 
process of solving problems that occur appropriately. It can be done by the 
method called ParatoKosa. It meant listening to advice, finding informationand 
critical reflectionwas bringing information from othersto contemplating with 
wisdom, prudence, reasonableness until becoming a correct intelligence. 
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๑.บทน า 
 สถานการณ์ในปัจจุบัน สังคมก าลังเผชิญหน้ากับวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิง
โครงสร้างของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันและภาวะสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้คนในสังคม สิ่ง
เหล่านี้เป็นเหตุให้ผู้คนตกอยู่ในภาวะวิกฤติต่างๆ จนกลายเป็นสภาพปัญหาเรื้อรังที่บั่นทอน
ความสุขสงบของสังคม นอกจากนี้อุดมการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ตามแบบระบบทุนนิยม ซึ่งใช้เงินเป็นตัวตั้ง ก่อให้เกิดความเลื่อมล้ าทางฐานะ ระหว่างคนรวยกับ
คนจนมากยิ่งข้ึน ระบบทุนนิยมได้ครองง าให้คนในสังคมเสพติดความสุขจากกระแสวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยมอย่างขาดสติ เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือที่มีราคาแพง การใช้สินค้าแบรนด์เนม รถยนต์ 
เป็นต้น จนกลายเป็นการแข่งขันทางสถานภาพของคนในสังคม ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาอีก
มากมายที่ตามมา อาทิ การมุ่ งแสวงหาก าไร หรือการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหามลภาวะเป็นพิษ เป็น
ต้น1 
 
    จากสภาพปัญหาเหล่านี้ อาจกล่าวได้ว่าการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทยที่
มุ่งเน้นการพัฒนาวัตถุเป็นหลัก เป็นเหตุให้คนในสังคมมีแนวโน้มเกิดปัญหาสุขภาพจิตและมี
ความเครียดเพ่ิมสูงขึ้น และทวีความรุนแรงมากขึ้น จนอาจน าไปสู่ปัญหาความรุนแรงอ่ืนๆ ตามมา
อีกมากมาย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ยังมีผลให้ระบบสังคมไทยที่เคยเป็นสังคมแห่งการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันกลายเป็นสังคมแห่งการแก่งแย่งแข่งขัน คนในสังคมจ านวนหนึ่งต้องอยู่อย่าง
โดดเดี่ยวในสังคม ขาดคุณภาพชีวิตที่ดี และไม่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว รวมถึง
ภาวะกดดันทางสังคมต่างๆ ได้ ทางเลือกหนึ่งที่คนในสังคมเหล่านี้น ามาใช้เพ่ือเป็นช่องทางแห่ง
การหลุดพ้นจากสภาวการณ์ทั้งปวงที่รุมเร้า คือ การฆ่าตัวตาย2 กลุ่มงานระบาดวิทยาสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า การฆ่าตัวตายจากปัญหาทางเศรษฐกิจมีถึงร้อย
ละ ๒๓ นอกจากนั้นเกิดจากสาเหตุทางด้านร่างกาย เช่น การมีโรคประจ าตัวที่รักษาไม่ขาด 

                                                           
1พันธ์วิภา เหมือนเพชร, “แบบอย่างการฆ่าตัวตายจากหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน”, วิทยานิพนธ์ศิลป 

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๔), หน้า ๑. 
2ธีระ สินเดชารักษ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล, “การฆ่าตัวตายของประชากรไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจดมะ

เบียนตาย พ.ศ.๒๕๔๗”, การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ, ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาว
เวอร์, (กรุงเทพมหานคร: สมาคม, ๒๕๔๘). เอกสารอัดส าเนา. 



๑๒๔ 

 

สาเหตุทางด้านอารมณ์ เช่น ความรู้สึกเศร้า ความกลัวความเจ็บปวดทรมานขณะตาย และสาเหตุ
ทางด้านสังคม เช่น การถูกปฏิเสธจากครอบครัว เป็นต้น3 
 
    องค์การอนามัยโลกรายงานว่าประชากรทั่วโลกมีอัตราการฆ่าตัวตายเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
ในช่วง ๔๕ ปีที่ผ่านมาอัตราการฆ่าตัวตายเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖๐ และพยากรณ์ว่าภายในปี ๒๕๖๓ 
บุคคลที่จะฆ่าตัวตายจะมีจ านวนปีละ ๑.๖ ล้านราย4 โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ท าให้
ปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการตายอยู่ในสิบอันดับแรก5 โดยทุกๆ ปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่า
ตัวตายประมาณ ๑ ล้านราย หมายความว่า ในประชากรหนึ่งแสนคนจะผู้มีเสียชีวิตจากการฆ่าตัว
ตาย ๑๖ ราย หรือในทุก ๔๐ วินาทีจะมีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ ๑ คน6 ข้อมูลจากศูนย์ปูองกันการฆ่า
ตัวตายแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้แสดงอัตราการฆ่าตัวตายของประชากร 
ระหว่างปี ๒๕๔๐ ถึง ปี ๒๕๕๗ จะเห็นว่า จากปี ๒๕๔๒ จนถึงปี ๒๕๔๙ อัตราการฆ่าตัวตายของ
ประชาการลดลง จาก ๘.๕๙ (รายต่อแสนประชากร) เหลือ ๕.๗๗ (รายต่อแสนประชากร) และ
เกือบคงที่มาจนถึงปี ๒๕๕๓ จากนั้นมีแนวโน้มมากเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี ๒๕๕๗ คิด
เป็น ๖.๐๗ (รายต่อแสนประชากร) นอกจากนั้นข้อมูลจากแหล่งเดียวกันนี้ยังได้รายงานอัตราการ
ฆ่าตัวตายระหว่างชาย-หญิง ว่าผู้ชายมีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงมาโดยตลอด ดังสถิติใน
ปี ๒๕๕๗ พบว่ามีอัตราการฆ่าตัวตายของผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง ๗.๓๖ (รายต่อแสนประชากร)7

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชวนีย์ พงศาพิชญ์ ที่ระบุว่า เพศหญิงมีอัตราการพยายามฆ่าตัวตาย
มากกว่าเพศชายถึง ๓ เท่า แต่เพศชายฆ่าตัวตายส าเร็จมากกว่าเพศหญิงถึง ๓ เท่าเช่นกัน ทั้งนี้
เนื่องจากเพศชายเลือกวิธีการที่รุนแรงมากกว่าเพศหญิง บุคคลรอบข้างจึงไม่สามารถเข้าช่วยเหลือ
ได้ทัน8 
 
 

                                                           
3ชวนีย์ พงศาพิชญ์, “การฆ่าตัวตาย: ปัญหาในยุคสังคมวิกฤต”, วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๙ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๔๒): ๒๔-๒๙. 
4อนุพงศ์ ค ามา, “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายส าเร็จ: กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย”, วารสารสมาคมจิตแพทย์

แห่งประเทศไทย, ปีที่ ๕๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม, ๒๕๕๖): ๓-๑๖. 
5
Hawton K, van HeeringenK.,Suicide,(Lancet 2009, 373):1372–81. 

6อนุพงศ์ ค ามา, “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายส าเร็จ: กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย”, วารสารสมาคมจิตแพทย์

แห่งประเทศไทย. 
7โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, รายงานการฆ่าตัวตายของ

ประเทศไทย (รายต่อแสนประชากร) ฉบับปรับปรุงใหม่ ๒๕๔๐-๒๕๕๗, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา:https://www.suicidethai.com/report/[๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙]. 

8ชวนีย์ พงศาพิชญ์, “การฆ่าตัวตาย: ปัญหาในยุคสังคมวิกฤต”, วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา.  



๑๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๑.๑ รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย (รายต่อแสนประชากร) ปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๗  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ๑.๒ รายงานอัตราการฆ่าตัวตายแยกตามเพศ (รายต่อแสนประชากร)ปี พ.ศ.๒๕๔๐-
๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    จากตารางที่ ๑.๑ และตารางท่ี ๑.๒ จะเห็นได้ว่า การฆ่าตัวตายมีมาอย่างต่อเนื่องและทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ดังจะเห็นปรากฏในสื่อต่างๆ เช่น กรณีการฆ่าตัวตายของนักดนตรีกีตาร์
วงสควีซ แอนิมอล โดยการกระโดดตึกจากชั้นที่ ๙ ลงมายังระเบียงชั้นที่ ๔ ของวอเตอร์ฟอร์ด 
คอนโดมิ เนียม ซอยทองหล่อ ๕ ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตัน เหนือ เขตวัฒนา 



๑๒๖ 

 

กรุงเทพมหานคร9 แม้กระทั่งในวงการพระสงฆ์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่น าหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาปฏิบัติและเผยแผ่ค าสอนเหล่านั้นก็ยังมีการท าอัตวินิบาตกรรม เช่น กรณีของ
พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) ที่กระท าอัตวินิบาตกรรมด้วยการผูกคอตนเองด้วยผ้ารัดอก 
ภายในกุฏิที่พักส่วนตัว วัดสระเกศ เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร10 การสูญเสียบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถด้วยการท าอัตวินิบาตกรรมเช่นนี้ นับว่าเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญประการ
หนึ่ง เพราะเป็นการสูญเสียประชากรที่มีคุณภาพหรือประชากรวัยท างานไปโดยเปล่าประโยชน์ 
องค์การอนามัยโลกถือว่าอัตวินิบาตกรรมเป็นปรอทบ่งชี้ถึงสภาวะสุขภาพจิตของคนในสังคมได้
ด้วย11 
 
 การท าอัตวินิบาตกรรมในปัจจุบันขยายวงกว้างลงไปในกลุ่มของเยาวชนอย่างน่าเป็นห่วง 
ด็อกเตอร์ดาวิด แฟสส์เซอร์ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์กล่าวว่าการ
ฆ่าตัวตายของเด็กวัยนี้แม้จะเกิดขึ้นน้อยครั้งมากแต่ขณะเดียวกันการฆ่าตัวตายก็เป็นสาเหตุการ
ตายอันดับ ๕ ของเยาวชนสหรัฐอเมริกาอายุระหว่าง ๕-๑๔ ปีตัวเลขล่าสุดระบุว่าการฆ่าตัวตายใน
หมู่วัยรุ่นอายุต่ ากว่า ๑๙ ปีเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๑๔12ส าหรับประเทศไทย มีสถิติเยาวชนที่กระท า
อัตวินิบาตกรรมในปี ๒๕๕๗ ส าเร็จ จ านวน ๑๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๑13 แม้จะเป็นจ านวนที่
ไม่มากนัก แต่ก็เป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญอย่างยิ่งหากไม่ได้รับการปูองกันแก้ไขอาจ
กลายเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนคนอ่ืนๆ ต่อไป  
 
    ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่มีหลักธรรมค า
สอนส าคัญประการหนึ่งคือการงดเว้นจากการท าร้ายสัตว์ การฆ่าสัตว์ การสังหารมนุษย์และสัตว์
ถือว่าเป็นการกระท าท่ีผิดหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ประเด็นการกระท าอัตวินิบาตกรรม
เป็นประเด็นที่ควรท าการศึกษาให้ละเอียดในหลายกรณี เช่น พระพุทธศาสนามีค าสอนที่เป็น

                                                           
9ผู้จัดการออนไลน,์ “สิงห”์ ลูกชาย “วีระกานต์ มุสิกพงศ์” ตกคอนโดหรูกลางทองหล่อเสียชีวิต, 

[ออนไลน]์, แหล่งท่ีมา: http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000086015 [๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙]. 

10ไตรเทพ ไกรงู (นามปากกา), อัตวินิบาตกรรมสะท้านกรุงรัตนโกสนิทร์, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา:http://www.komchadluek.net/detail/20160126/221209.html[๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙]. 

11เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขามและคณะ, “อัตวินิบาตกรรมของคนไทย”, เอกสารประกอบการประชุมวิทยาการ
ประชากรศาสตร์แห่งชาติ สมาคมประชากรศาสตร์, (๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐), เอกสารอัดส าเนา. 

12สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน, เด็กฆ่าตัวตาย : ปัญหาใหญ่ที่พ่อแม่ต้องรู้เท่าทัน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9500000128857[๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
13กรมสุขภาพจิต, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:http://www.dmh.go.th/report/suicide/age.asp[๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 



๑๒๗ 

 

สามัญลักษณะคือ เรามีกรรมเป็นของตนเอง14 นั่นคือ มนุษย์ทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเอง 
หมายถึงมีสิทธิในตนเองอย่างสมบูรณ์แบบ ใครท าดีย่อมได้ดี ใครท าชั่วย่อมได้ชั่ว เป็นเจ้าของการ
กระท านั้นเองทั้งหมด และต้องรับผลของการกระท านั้นเองด้วยตนเอง ไม่สมารถรับแทนใครได้
และไม่มีใครสามารถรับแทนได้ด้วยเช่นกัน เมื่อมนุษย์มีกรรมสิทธิ์ในตนเองอย่างสมบูรณ์แบบ 
ดังนั้น สิทธิในการฆ่าตัวตายจะเป็นสิทธิที่ขัดหรือแย้งจากค าสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม่ 
อย่างไร นอกจากนั้น เมื่อศึกษาบทบัญญัติในการเว้นจากการฆ่าสัตว์นั้น ท าให้เกิดประเด็นสงสัย
ว่า สัตว์ในข้อห้ามนั้นมีความหมายรวมไปถึงตนเองด้วยหรือไม่ การได้ค าตอบเหล่านี้จะเป็น
แนวทางเชื่อมโยงไปสู่การตัดสินทางด้านจริยศาสตร์ในการท าอัตวินิบาตกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 
    นอกจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น เมื่อศึกษาเฉพาะการท าอัตวินิบาตกรรมของพระภิกษุ
ในคัมภีร์พระวินัยพบว่า พระพุทธเจ้าทรงเอาผิดภิกษุที่พยายามฆ่ากระท าอัตวินิบาตกรรมแต่ไม่
ส าเร็จเพียงการปรับอาบัติทุกกฎเท่านั้น15 ซึ่งเป็นอาบัติที่เบาที่สุดในบรรดาอาบัติทั้ง ๗ ประการ 
กับท้ังยังไม่ใช่การเอาผิดในฐานะท่ีพยายามกระท าอัตวินิบาตกรรมแต่เป็นการปรับความผิดเพราะ
วิธีการกระท าอัตวินิบาตกรรมนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนอ่ืน และเป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อ
พระพุทธเจ้าทรงพบว่า มีภิกษุท าอัตวินิบาตกรรมจะทรงต าหนิว่าการกระท านี้ไม่สมควรแก่สมณ
เพศเท่านั้น16 จึงเป็นประเด็นสงสัยว่า การท าอัตวินิบาตกรรมในพระพุทธศาสนานั้นมีแนวคิด
ทางด้านจริยศาสตร์เป็นอย่างไร โทษของการท าอัตวินิบาตกรรมเป็นอย่างไร ประกอบกับโลกยุค
ปัจจุบันยอมรับว่า การกระท าอัตวินิบาตกรรมหรือการฆ่าตัวตายเป็นการกระท าที่ ผิดหลักจริย
ศาสตร์สากล มีความสอดคล้องกับพุทธจริยศาสตร์มากน้อยเพียงใด  
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรมในพระพุทธศาสนา โดยมุ่ง
ที่ประเด็นพฤติกรรมและแนวโน้มในการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน และศึกษาเพ่ิมเติมว่า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถปูองกัน แก้ไข ยับยั้งการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนได้
อย่างไร สามารถบูรณาการศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาให้เข้ากับทฤษฏีการยับยั้งปูองกันการท า
อัตวินิบาตกรรมในเชิงพุทธบูรณาการได้อย่างไร เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการ
ท าอัตวินิบาตกรรมต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
              ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 
              ๑.๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 
                                                           

14องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๗/๑๐๐. 
15วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๑๓/๒๐๑. 
16วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๗๙/๑๔๙. 



๑๒๘ 

 

        ๑.๒.๓ เพ่ือน าเสนอแนวทางการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมแก่เยาวชน 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     จากการศึกษาวิจัยนี้จะมุ่งศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มของการกระท าอัตวินิบาตกรรม
ของเยาวชนและบูรณาการหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาในประเด็นด้านพุทธจริยศาสตร์
เกี่ยวกับการกระท าอัตวินิบาตกรรม เพ่ือน าเสนอแนวทางการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรม
ของเยาวชน ส าหรับการพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้อย่าง
มีความสุข    
๒. ขอบเขตพ้ืนที่/องค์กร  
การวิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอศรีส าโรง 
จังหวัดสุโขทัย ชั้น ม.๑ ถึง ชั้น ม.๖ จ านวน ๒๐๐ คน 
 ๑. เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ตัวอย่างเข้าร่วมโครงการ “โครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
การกระท าอัตวินิบาตของเยาวชน” กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจและลงนาม
ในเอกสารยินยอมการเข้าร่วมการทดลองอย่างละเอียดจนเข้าใจ ดังนี้ 
 ๑) นักเรียนชั้น  ม.๑ - ม.๖ 
 ๒) อายุ ๑๓ - ๑๘ ป ี
 ๓) เคยศึกษาเกี่ยวกับวิธีการปูองกันการกระท าอัตวินิบาต,การเจริญสมาธิ 
๓. เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มสัมภาษณ์ย่อย (Focus Groups Discussion) 
    ได้แก่ 
    ๑) มีความรู้ทั่วไปและปฏิภาณไหวพลิบดี 
    ๒) บุคคลในครอบครับเคยคิดกระท าอัตวินิบาตและท าส าเร็จ 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลท าได้โดยการแจกแบบประเมินก่อนการทดลอง และแจกแบบ
ประเมินหลังการทดลอง เพ่ือให้ได้ข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์ต่อไปซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกรอบใน
การศึกษาและน ามาสร้างเป็นรูปแบบกิจกรรม เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มของ
ตัวอย่างที่ได้คัดเลือก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จนถึงเดือน มีนาคม 
๒๕๖๑ โดยรวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันนี้ด้วย  
 (๒) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตของเยาวชนโดย
การก าหนดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ ๔) จ านวน ๒๐๐ คน เมื่อด าเนินกิจกรรมเสร็จ 
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ให้นักเรียนน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมในวันที่ก าหนด กลุ่มที่จะได้รับรางวัล  จะต้องได้การ
ตัดสินจากกรรมการที่ทางคณะกรรมวิจัยได้แต่งตั้ง โดยก าหนดรางวัลไว้ ๔ รางวัล  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอศรี
ส าโรง จังหวัดสุโขทัย ชั้น ม.๑ ถึง ชั้น ม.๖ จ านวน ๒๐๐ คน 
 ๑. เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการ “โครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
การกระท าอัตวินิบาตของเยาวชน” กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจและลงนาม
ในเอกสารยินยอมการเข้าร่วมการทดลองอย่างละเอียดจนเข้าใจ ดังนี้ 
 ๑) นักเรียนชั้น  ม.๑ - ม.๖ 
 ๒) อายุ ๑๓ - ๑๘ ป ี
 ๓) เคยศึกษาเกี่ยวกับวิธีการปูองกันการกระท าอัตวินิบาต,การเจริญสมาธิ 
 ๒. เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มสัมภาษณ์ย่อย (Focus Groups Discussion)  
    ได้แก่ 
     ๑) มีความรู้ทั่วไปและปฏิภาณไหวพลิบดี 
     ๒) บุคคลในครอบครับเคยคิดกระท าอัตวินิบาตและท าส าเร็จ 
 
 ๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
               แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทได้แก่ 
 (๑) เครื่องวัดความรู้ก่อนและหลังเกี่ยวกับวิธีการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตของ 
                   เยาวชน 
 (๒) กิจกรรมอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการกระท าอัตวินิบาตของเยาวชนและประกวด
เรียงความเกี่ยวกับวิธีปูองกันการกระท าอัตวินิบาตของเยาวชน 
     ลักษณะของเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้เป็นระบบวัดที่ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ
ประกอบด้วย 
  ๑) กระบวนการขั้นศีล เป็นขั้นส าหรับการเรียนรู้และการปรับพ้ืนฐาน สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรม สาเหตุและโทษที่เกิดจากการท าอัตวินิบาตกรรม 
กิจกรรมประกอบด้วย 
 ๑.๑ การน าเข้าสู่บทเรียน เป็นกิจกรรมเบื้องต้นของกะบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการ
ท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ๑.๒ การบรรยายธรรมและให้ความรู้ เพ่ือเป็นการจัดระเบียบทางด้านร่างกายและวาจา 
ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้น โดยคณะพระวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
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กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านมวลชนสัมพันธ์และจิตวิทยา
ชุมชน โรงพยาบาลศรีสังวร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย จ านวน ๑๐ รูป/คน 
 
          ๒) กระบวนการขั้นสมาธิ เป็นขั้นเตรียมสู่การพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกัน
การกระท าอัตวินิบาตกรรม กิจกรรมประกอบด้วย 
 ๒.๑ การสนทนาธรรม โดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตร คือ ความเป็นกันเองระหว่างวิทยากร
และนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสนทนาถาม-ตอบ ในประเด็นที่ครอบคลุมถึงสาเหตุ และ
ผลกระทบที่เกิดจากการท าอัตวินิบาตกรรม โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔๐ คน แต่ละ
กลุ่มมีวิทยากรเป็นแกนน าในการถาม-ตอบ และมีการจดบันทึก 
 ๒.๒ การศึกษากรณีตัวอย่าง เป็นการน าตัวอย่างการกระท าอัตวินิบาตกรรมที่ปรากฏใน
สื่อต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นกรณีศึกษา โดยผู้วิจัยและคณะวิทยากรได้คัดเลือกข่าวการฆ่าตัวตายของ
ดาราและเยาวชนที่เป็นนักเรียน เนื่องจาก (๑) นักเรียนส่วนมากมักจะให้ความสนใจกับข่าวดารา
และเป็นดาราเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มวัยรุ่น (๒) กรณีของนักเรียนฆ่าตัวตายเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงเยาวชนที่มาอายุรุ่นเดียวกัน อันจะเป็นการสอดแทรกความตระหนักใน
ปูองกันการฆ่าตัวตายด้วย เมื่อได้กรณีศึกษาจากแฟูมข่าวแล้ว ให้นักเรียนวิเคราะห์ถึงสาเหตุและ
วิธีการของการท าอัตวินิบาตกรรม 
            ๓) กระบวนการขั้นปัญญา เป็นขั้นสรุปกระบวนการเสริสร้างภูมิคุ้มกันการกระท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชนตามหลักพระพุทธศาสนา มีรูปแบบกิจกรรม คือ การประชุมกลุ่มย่อย
ของนักเรียนโดยมีผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรเป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือก าหนดรูปแบบและกระบวนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การเขียนเรียงความ เป็นการประมวลความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง โดยให้น าเสนอใน
รูปแบบของเรียงความเรื่อง “เยาวชนกับการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรม” เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่าง
น าเสนอและคัดเลือกเรียงความเพื่อที่ดีที่สุดรับรางวัล จ านวน ๔ รางวัล 
 ๓.๒ การประชุมกลุ่มย่อย หลักจากการด าเนินกิจกรรมครบทั้งขั้นศีล สมาธิ และปัญญา
แล้ว ผู้วิจัยได้คัดเลือกหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม รวม ๕ คน พร้อมกับวิทยากรประจ ากลุ่ม กลุ่มละ ๒ 
คน รวม ๑๐ รูป/คน สรุปความคิดรวมยอดเกี่ยวกับแนวทางการปูองกันการกระท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชน โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือ
ประมวลเป็นองค์ความรู้ 
 
๔.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
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              ๑) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานได้ ร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ส าหรบอธิบายข้อมูล
แบบสอบถามเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
              ๒) วิเคราะห์ข้อมูลที่ผลการลอง ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ด้วยวิธีใช้สถิติ 
paried t test ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวมรวมทั้งด้านเอกสาร และการจัด
กิจกรรมเพ่ือเสนอแนวทางปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน จากนั้นจึงสรุปผลด าเนิน
รายงานการวิจัยโดยใช้รูปแบบการพรรณนา  
 ๒. วิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
             จากข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

จากผลการสัมภาษณ์ การสอบอารมณ์ การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทดลอง น าข้อมูลมาจัด
หมวดหมู่ น าข้อมูลที่สอดคล้องหรือสนับสนุนและการตรวจสอบวิธีการรวบรวมข้อมูล   ( 
Methodology triangulation) ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลในหลากหลายวิธีในเรื่องเดียวกัน ได้แก่ การตอบ
แบบวัดก่อนและหลังการทดลอง และข้อมูลจากพระวิทยากรณ์ และอาจารย์ที่ควบคุมการทดลอง 
และคณะผู้วิจัย 
 
๕. ผลการวิจัย 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย  
       จากการศึกษาแนวทางการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ผู้วิจัยได้
ศึกษาโดยแยกเป็น ๓ ประเด็นตามวัตถุประสงค์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
    ๕.๑.๑ พฤติกรรมและแนวโน้มการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 
   จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า อัตวินิบาตกรรมเป็นค าศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี มา
จากค าต่างๆ ประกอบกัน คือ อัตต (Sui) หมายถึง ตนเอง (Self) วินิบาต (Cide) หมายถึง การ
ท าลาย การฆ่า (Murder) กรรม หมายถึง การกระท า เมื่อรวมรูปศัพท์แล้ว อัตวินิบาตกรรม จึง
หมายถึง การกระท าที่เป็นการฆ่า หรือท าลายตนเอง มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า ฆ่าตัวตาย 
ผู้ท าอัตวินิบาตกรรมส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการผูกหรือแขวนคอตาย รองลงมา คือ กินยาตาย การยิง
ตัวตาย กระโดดตึกตาย จุดไฟเผาตัวเอง ใช้มีดปาดคอตัวเองตาย ใช้ไฟฟูาช็อตตัวเองตาย เป็นต้น 
โดยผู้ที่ท าอัตวินิบาตกรรมส าเร็จส่วนใหญ่เป็นเพศชายใช้วิธีผูกหรือแขวนคอตาย ในขณะที่เพศ
หญิงเลือกใช้วิธีกินยาตายกรมสุขภาพจิต ได้แบ่งวิธีการฆ่าตัวตายตามเจตนาของผู้กระท าซึ่งแบ่ง
ออกเป็น๔ประเภท ได้แก่การฆ่าตัวตายที่มีการวางแผนล่วงหน้าการฆ่าตัวตายแบบสองจิตสองใจ
การฆ่าตัวตายเพ่ือท าร้ายผู้อ่ืนและการฆ่าตัวตายแบบไม่ตั้งใจส่วนเดอร์ไคม์ (Durkheim) ได้แบ่ง
ประเภทของการกระท าอัตวินิบาตกรรมออกเป็น ๓ ประเภท คือ การกระท าอัตวินิบาตกรรมเพ่ือ



๑๓๒ 

 

ผู้อ่ืนการกระท าอัตวินิบาตกรรมเพ่ือตนเองและการกระท าอัตวินิบาตกรรมที่เกิดจากภาวะไร้
บรรทัดฐาน 
 สาเหตุและปัจจัยของการกระท าอัตวินิบาตกรรมหรือการฆ่าตัวตายนั้น เริ่มมาจาก
พ้ืนฐานทางสังคม ครอบครัว ถ้าหากบุคคลเติบโตมาในครอบครัวที่มีการกระท าอัตวินิบาตกรรม 
ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรง ครอบครัวที่มีผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ก็จะให้ท าให้บุคคลนั้นมีปัญหา 
เกิดภาวะความเครียด เกิดความบกพร่องทางจิตใจ ไม่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ และปัญหาใน
สังคมอีกมากมาย เช่น การสูญเสียคนที่รัก ความผิดหวัง ความอาย จากปัญหาดังกล่าวน าไปสู่
มุมมองทัศนะคติที่ไม่ดี ท าให้บุคคลมีภาวะทางจิตที่ไม่ปรกติ มีความโศกเศร้าในชีวิต เป็นต้น ซึ่ง
ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จะน าไปสู่การกระท าอัตวินิบาตกรรมในที่สุดเพื่อหนีปัญหาเหล่านั้น 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรมประกอบด้วย ทฤษฏีด้านสังคมวิทยาทฤษฏีด้าน
จิตวิทยาทฤษฏีปัญญานิยมทฤษฎีการหลบหนี ทฤษฏีของนักมรณวิทยาและทฤษฎีสัมพันธภาพ
ทางจิตใจระหว่างบุคคล แต่ละทฤษฎีได้แสดงสาเหตุ วิธีการและผลกระทบของการฆ่าตัวตายที่
ใกล้เคียงกันและสอดสอดคล้องกันปัจจัยที่เสี่ยงต่อการท าอัตวินิบาตกรรม เช่น มีอารมณ์เศร้า 
การนอนไม่หลับอย่างรุนแรงความกังวลเกี่ยวกับอาการทางกาย การขาดเปูาหมายในอนาคต 
แสดงว่าขาดความหวังในชีวิตมีอาการประสาทหลอนที่ออกค าสั่ง โรคจิตเภท ปัญหาทางเพศ การ
ติดสุราและยาเสพติด ผู้มีประวัติการสูญเสียในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ผู้ที่เป็นโรคที่รักษาไม่หาย 
การตกงานหรือปัญหาการเงิน การอยู่ล าพัง และผู้ที่เคยกระท ามาก่อน  
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วยการกระท าอัตวินิบาตกรรมคุณค่าของชีวิตนั้นเป็นสิ่งส าคัญ ในฐานะมนุษย์
ผู้ที่สามารถพัฒนาตนเอง และสามารถด าเนินชีวิตโดยใช้ปัญญา ทุกคนชีวิตต่างมีคุณค่าในตนเอง 
พระพุทธศาสนาจึงสอนให้มนุษย์รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของชีวิตตนเองและของผู้อ่ืน เพ่ือที่จะได้
ไม่ต้องทุกข์โศกเสียใจ เมื่อต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของชีวิต อันจะก่อให้เกิดผลส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมาย คือ การด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง สร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดความสมบูรณ์แก่ชีวิตตนเอง
และสังคมการท าอัตวินิบาตกรรมนั้นตามหลักพุทธจริยศาสตร์ถือเป็นเรื่องไม่สมควรกระท า แม้จะ
เป็นการฆ่าตัวเองให้ตาย หรือใช้ให้คนอ่ืนฆ่าตัวเองให้ตาย เพราะชีวิตนี้มีค่ านัก การเกิดมาเป็น
มนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ถึงแม้ว่าจะท าอัตวินิบาตกรรมจะไม่เข้าข่ายของการท าปาณาติบาตก็ตามแต่
ก็ถือว่าเป็นหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนา 
    พฤติกรรมการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนจากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการฆ่า
ตัวตายในเด็กมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ มักมีประวัติของ
พฤติกรรมฆ่าตัวตายแบบใดแบบหนึ่งมาก่อนในอดีต มีการศึกษาพบว่า ๑ ใน ๓ ของเด็กที่ฆ่าตัว
ตายส าเร็จเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน หรือกล่าวได้ว่าเด็กที่พยายามฆ่าตัวตายเป็นกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายส าเร็จความคิดและการพยายามฆ่าตัวตายพบน้อยในเยาวชนก่อนวัยรุ่น 
และพบมากขึ้นอย่างชัดเจนในวัยรุ่น อัตราของการพยายามฆ่าตัวตายในวัยรุ่นหญิงสูงกว่าวัยรุ่น
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ชายประมาณ ๓-๗ เท่า ความเสี่ยงต่อการมีความคิดและการพยายามฆ่าตัวตายเพ่ิมขึ้น ในกลุ่ม
เยาวชนที่มาจากครอบครัวที่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี  วิธีที่เด็กและวัยรุ่นส่วนใหญ่นิยมใช้ในการ
พยายามฆ่าตัวตาย คือ การกินยาแก้ปวดหรือยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ร้อยละ ๓๐-๕๐ ของ
เด็กหรือวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตาย มีความตั้งใจจริงที่จะตายหรืออย่างน้อยก็ไม่ใส่ใจว่าจะอยู่หรือ
ตาย อย่างไรก็ตาม เด็กหรือวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่พยายามฆ่าตัวตายมีความรู้สึกดีใจที่ไม่ตายและ
ปฏิเสธความตั้งใจจริงที่จะตาย 
เหตุกระตุ้นให้วัยรุ่นพยายามฆ่าตัวตายที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน เช่น ครอบครัว 
หรือเพ่ือน เหตุกระตุ้นอ่ืนได้แก่ ปัญหาที่โรงเรียน การถูกอบรมสั่งสอนหรือลงโทษ การขาดเพ่ือน
หรือการถูกปฏิเสธไม่ยอมรับ หรือถูกท าให้เสียหน้า ปัญหาการติดยาเสพติดหรือเหล้า การถูก
กระท าทารุณทั้งการถูกท าร้ายร่างกายและถูกล่วงเกินทางเพศ การสูญเสียบุคคลที่รัก ปัญหา
สุขภาพ เช่น เป็นโรคร้ายแรง การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การที่สมาชิกในครอบครัว คนใกล้ชิด
หรือได้ยินได้เห็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือตัวละครในโทรทัศน์ พยายามฆ่าตัวตาย อย่างไรก็ตาม ๑ 
ใน ๓ ของวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตายไม่มีเหตุผลกระตุ้น ซึ่งมักจะพบในวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้า มี
รายงานว่าเด็กวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตาย มีอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าสูง ๓-๑๘ เท่าของเด็กปกติ 
เด็กวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตายมีปัญหาความก้าวร้าว อารมณ์โกรธรุนแรงและพฤติกรรมต่อต้าน
สังคมเท่ากับหรือมากกว่าปัญหาซึมเศร้า โดยพบความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของอารมณ์
โกรธกับความรุนแรงของการพยายามฆ่าตัวตายและมีโอกาสที่จะพยายามฆ่าตัวตายซ้ าอีกใน
อนาคต  
     
 ๕.๑.๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 
    จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า กิจกรรมที่ใช้ในการกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการ
ท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนตามหลักพระพุทธศาสนาได้สามารถประยุกต์ได้จากไตรสิกขาซึ่งมี 
๓ กระบวนการ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา มีรายละเอียดของแต่ละกระบวนการที่แยกย่อยลงไป
เพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมดังนี้  
 ๑. กระบวนการขั้นศีล เป็นขั้นส าหรับการเรียนรู้และการปรับพ้ืนฐาน สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรม สาเหตุและโทษที่เกิดจากการท าอัตวินิบาตกรรม กิจกรรม
ประกอบด้วยการน าเข้าสู่บทเรียน เป็นกิจกรรมเบื้องต้นของกะบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการ
ท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนตามหลักพระพุทธศาสนา และการบรรยายธรรมและให้ความรู้ 
เพ่ือเป็นการจัดระเบียบทางด้านร่างกายและวาจา ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้น  
 ๒. กระบวนการขั้นสมาธิ เป็นขั้นเตรียมสู่การพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกัน
การกระท าอัตวินิบาตกรรม กิจกรรมประกอบด้วยการสนทนาธรรม โดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตร 
คือ ความเป็นกันเองระหว่างวิทยากรและนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสนทนาถาม -ตอบ 
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ในประเด็นที่ครอบคลุมถึงสาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการท าอัตวินิบาตกรรม และการศึกษา
กรณีตัวอย่าง เป็นการน าตัวอย่างการกระท าอัตวินิบาตกรรมที่ปรากฏในสื่อต่างๆ เพ่ือน ามาเป็น
กรณีศึกษา อันจะเป็นการสอดแทรกความตระหนักในปูองกันการฆ่าตัวตายด้วย เมื่อได้
กรณีศึกษาจากแฟูมข่าวแล้ว ให้นักเรียนวิเคราะห์ถึงสาเหตุและวิธีการของการท าอัตวินิบาตกรรม 
 ๓. กระบวนการขั้นปัญญา เป็นขั้นสรุปกระบวนการเสริสร้างภูมิคุ้มกันการกระท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชนตามหลักพระพุทธศาสนา มีรูปแบบกิจกรรม คือ การประชุมกลุ่มย่อย
ของนักเรียนโดยมีผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรเป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือก าหนดรูปแบบและกระบวนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ประกอบด้วยการเขียนเรียงความ เป็นการ
ประมวลความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง โดยให้น าเสนอในรูปแบบของเรียงความเรื่อง “เยาวชนกับการ
ปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรม” และการประชุมกลุ่มย่อย เป็นกิจกรรมสุดท้ายเพ่ือสรุปความคิด
รวมยอดเกี่ยวกับแนวทางการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 
    ๕.๑.๓ แนวทางการป้องกันการท าอัตวินิบาตกรรมแก่เยาวชน 
   จากการศึกษาทฤษฎีการฆ่าตัวตายและกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการฆ่าตัวตาย พบว่า 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถประยุกต์เป็นแนวทางการปูองกันการกระอัตวินิบาตกรรม
ของเยาวชนได้ ผู้วิจัยเรียกว่า ทฤษฎี ๓ ก. ได้แก่ กลัว – กล้า – แกร่ง ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ ท าให้กลัวด้วยศีล เป็นการท าให้เกิดความตระหนัก หวาดกลัวในโทษที่เกิด
จากการฆ่าตัวตายทั้งมิติด้านพระพุทธศาสนาและมิติทางด้านจริยศาสตร์สามารถกระท าได้โดย
การสร้างความเข้าใจในหลักธรรมหิริ-โอตตัปปะ ให้เกิดความละอายแก่ใจในการจะท าผิดและ
ความเกรงกลัวต่อผลที่เกิดจากการกระท าผิด โดยการให้ความรู้และความเข้าใจผ่านกระบวนการ
ฝึกฝนอบรม ทั้งในโรงเรียน สังคม ประเพณี วัฒนธรรม องค์กรทุกๆ องค์กร ให้ความร่วมมือกัน 
โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่มีบทบาทในการกล่อมเกลาจิตใจต้องท าหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมอย่าง
ตรงไปตรงมา ประกอบกับการสร้างความเข้าใจในหลักกรรมวิบาก ทั้งกรรมในชาติปัจจุบันและ
กรรมในชาติอนาคต กรรมในปัจจุบันคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฆ่าตัวตาย ทั้งครอบครัว ญาติ
พ่ีน้อง เพื่อน และชุมชน ล้วนต้องแบกรับภาระอันเกี่ยวเนื่องกับความตายนั้น รวมทั้งการเยียวยา 
รักษา ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจด้วย ประการส าคัญคือการสูญเสียทรัพยากรบุคคลอย่างไม่คุ้มค่า ส่วน
ผลกระทบในชาติอนาคตนั้นเป็นมิติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีค าสอนที่ตรงกันว่า การฆ่าตัวตาย
นั้นเรื่องที่ผิดศีลธรรม การฆ่าตัวตายนั้นย่อมส่งผลถึงอบายภูมิมีนรก อสุรกาย เปรต และเดรัจฉาน 
เพราะจิตใจของคนท่ีฆ่าตัวตายนั้นย่อมมีความเศร้าหมอง ไม่เบิกบาน รื่นเริง ไม่สว่างไสว เศร้าซึม 
คับแค้น สิ้นหวัง จิตใจที่เศร้าหมองย่อมส่งผลต่ออบายภูมิ 
 ขั้นตอนที่ ๒ ท าให้กล้าด้วยสมาธิ สามารถท าได้โดยการพัฒนาจิตด้วยวิปัสสนา เพราะจิต
ที่ได้รับการพัฒนาจนกล้าแกร่งแล้ว ย่อมทนต่อสภาพความทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ละ
ความเห็นผิด จิตมีปัญญา รู้เห็นตามความเป็นจริง ไม่หวั่นไหวเมื่อถูกต้องโลกธรรมเป็นจิตที่



๑๓๕ 

 

บริสุทธิ์ มีความสงบเย็นการพัฒนาจิตที่ดีที่สุดคือเจริญสติปัฏฐาน เพราะถือว่ามีพร้อมทั้งสมถะ
และวิปัสสนาในตัว การพัฒนาจิตที่อาศัยการสติเป็นเครื่องก ากับนั้นมี ๔ ประการ คือกายานุปัสส
นา การพิจารณากาย หรือตามดูรู้ทันกายเวทนานุปัสสนา การตามดูรู้ทันเวทนา คือเมื่อเกิด
ความรู้สึกสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี เฉยๆ ก็ดีทั้งที่เป็นชนิดสามิส และนิรามิส ก็รู้ชัดตามที่เป็นอยู่ใน
ขณะนั้นๆจิตตานุปัสสนา การตามดูรู้ทันจิต คือ จิตของตนในขณะนั้นๆ เป็นอย่างไร และธัมมา
นุปัสสนา การตามดูรู้ทันธรรม จากหลักการทั้ง ๔ นี้ สามารถน าไปสู่การฝึกฝนตนเองได้ เช่น ฝึกที่
ลมหายใจ เรียกว่า หายใจอย่างฉลาด ฝึกการรับประทานอาหารอย่างมีสติ และฝึกการสนทนากัน
อย่างมีสติ เป็นต้น ประการต่อมาคือการพัฒนาทัศนคติ สามารถฝึกในได้โดยการบันทึกความดี
ประจ าวัน การเป็นอาสาสมัคร การให้อภัยตนเอง การพูดเสริมแรงแก่ผู้อ่ืน หรือการชมผู้อ่ืน และ
หยุดเปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืน การท าให้กล้าด้วยสมาธินี้มุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเองให้พร้อม
รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ อุปสรรค ปัญหาต่างๆ อย่างฉลาด และรู้เท่าทันปัญหาอย่างมีสติ 
เป็นขั้นตอนการยุติต้นตอของการท าอัตวินิบาตกรรม 
 ขั้นตอนที่ ๓ ท าให้แกร่งด้วยปัญญาเป็นการพัฒนาไปสู่ภาวะที่ปราศจากปัญหาและความ
ทุกข์ ด้วยการเข้าทุกข์และปัญหานั้นอย่างถูกต้อง เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม เพราะปัญญาเป็นตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์เป็นตัวปลดปล่อย
จิตใจให้ทางออกแก่จิตใจ แนวทางการท าให้แกร่งด้วยปัญญานี้สามารถท าได้โดยวิธีการที่เรียกว่า 
ปรโตโฆสะ คือการรับฟังค าแนะน าปรึกษา หาข้อมูล ข่าวสาร และโยนิโสมนสิการ คือ การน า
ข้อมูลที่ได้จากผู้อ่ืน (ปรโตโฆสะ) มาไตร่ตรอง ใคร่ครวญด้วยสติปัญญา ความรอบคอบ ความ
สมเหตุสมผล จนกลายเป็นปัญญาที่ถูกต้อง 
หลังการทดลองเก่ียวกับการเสริมภูมิคุ้มกันการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตเป็นกลุ่มเล็กๆและจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ท าให้สามารถได้รับความรู้เชิงวิเคราะห์และเนื้อหาจัดเจนมากขึ้น กว่า
การอบรมแบบรวมกลู่ม การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ท าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีปูองกันการฆ่าตัว
ตายที่หลากหลาย มีความคิดที่รอบคอบและเข้าใจชีวิตมากขึ้น และมีข้อเสนอแนะว่า ควรจัด
กิจกรรมแบบนี้ให้นักเรียนรุ่นต่อไปอีก และใหเพิ่มระยะเวลา เพ่ือให้ได้ผลกาปฏิบัติมากกว่านี้ 
 
๖. อภิปรายผล 
๑) เยาวชนมีความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการท าอัตวินิบาตกรรมของวัยรุ่นส่วนใหญ่เกิดความปัญหา
ภายในครอบครัว เช่น ครอบครัวทะเลาะกัน พ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับลูก พ่อแม่กดดันลูกในด้านการ
เรียน การวางตัว เคร่งครัดความประพฤติของลูกมากเกินไป บางครั้งเมื่อลูกท าผิดมีการคาดโทษที่
รุนแรงจนท าให้เด็กกลัว หรือดุด่าอย่างรุนแรง จนท าให้เยาวชนเกิดความเครียด มีความคิดว่าพ่อ
แม่ไม่รักตน ท าให้เกิดความน้อยใจ ประกอบกับเด็กวัยนี้มีอ่อนไหวกับเรื่องเหล่านี้ได้ง่าย ท าให้
การขาดวุฒิภาวะในการยับยั้งชั่งใจเป็นผลให้ตัดสินใจฆ่าตัวตายได้ง่าย นอกจากนั้น กระแสสื่อ
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สังคมออนไลน์และการน าเสนอข่าวก็มีส่วนชักจูงท าให้เกิดการฆ่าตัวตายตามได้ เพราะวัยรุ่นจะ
เสพข่าวเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและมีข่าวการฆ่าตัวตายเป็นจ านวนมาก สภาพแวดล้อมต่างๆ จึงมี
ส่วนหล่อหลอมให้เกิดการฆ่าตัวตายได้แทบทิ้งสิ้น  
 เป็นที่น่าสังเกตว่า จากเรียงความทั้ง ๔ บทที่ได้รับรางวัล ไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุการฆ่าตัว
ตายที่เกิดจากความผิดหวังในความรักเลย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า น่าจะเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างไม่ได้
อยู่ในวัยที่มีความรักเช่นวัยหนุ่มสาวอย่างจริงจัง ยังคงเป็นวัยที่มุ่งมั่นกับการเรียนเพราะเป็นวัยรุ่น
ตอนต้น ความรักใคร่ในระดับที่ลึกซึ้งยังไม่เกิดขึ้น จึงไม่ได้สะท้อนออกมาในเรียงความ ยังคงให้
ความส าคัญกับผู้ปกครองที่ใกล้ชิด คือ พ่อแม่ ครอบครัว ให้ความส าคัญไปที่ความอบอุ่นภายใน
ครอบครัว เพ่ือนและการเรียนหนังสือ 
 จากเรียงความทั้ง ๔ บท ได้น าเสนอแนวทางในการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของ
เยาวชนจ าแนกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 ๑. การให้ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของชีวิตว่ามีคุณค่าและมีผู้คน
เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก เมื่อมีความผิดหวังให้นึกถึงคนในครอบครัว คนรอบข้างและคนที่ทน
เหนื่อยเพ่ือตนเองมาโดยตลอด  
 ๒. พยายามหาทางออกจากความเครียดโดยการออกก าลังกาย การให้ความสนใจในสิ่ง
อ่ืนๆ ที่ตนเองสนใจ ไม่อยู่คนเดียวในขณะที่ตนเองมีความเครียดหรือความเศร้า เพราะบรรยากาศ
อาจชักน าให้คิดไปในทางอกุศล พยายามหาทางออกจากปัญหาโดยการขอค าปรึกษาจากผู้รู้ ผู้มี
ประสบการณ์ เช่น ครูอาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ หรือรุ่นพี่ท่ีสามารถพูดคุยกันได้ เป็นต้น 
 ๓. การทบทวนตนเองบ่อยๆ จะช่วยลดปัญหาความเครียดได้ เพราะจะท าให้ตนเองเกิด
ความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง เมื่อรู้ตนเองบ่อยๆ จะท าให้เกิดการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่หลงไปในทางเสื่อมเสีย ปัญหาในชีวิตจะไม่เกิดขึ้น เท่ากับไม่เปิด
โอกาสให้เกิดสาเหตุของการฆ่าตัวตายได้ 
 ๔. ผู้ปกครองต้องพยายามพูดคุยกันในครอบครัวอย่างอ่อนโยน ไม่ดุด่าหรือต าหนิอย่าง
รุนแรงและไร้เหตุผล ไม่พูดให้ลูกรู้สึกอับอายและน้อยใจ ไม่น าลูกไปเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน เพราะ
เป็นการสร้างปมด้อยให้ลูกตนเอง ท าให้เกิดความน้อยใจ คิดว่าพ่อแม่ไม่รัก จึงพยายามเรียกร้อง
ความสนใจและประชดผู้ปกครองด้วยการฆ่าตัวตาย 
 ๕. ควรมีการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องถึงความไม่เหมาะสมถูกต้องของการฆ่า
ตัวตายและการหาทางออกให้กับชีวิตวัยรุ่น เช่น มีศูนย์เฝูาระวังในระดับโรงเรียนและชุมชน มีการ
แนะน าเพื่อปูองกันอย่างต่อเนื่อง 
 
๗.ข้อเสนอแนะ 
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 จากการศึกษาแนวทางการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะทั่วไป ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะทางวิชาการและข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไปนี้ ดังนี้ 
    ๗.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
    ๑. แม้ปัจจุบันจะมีศูนย์ให้ค าปรึกษาวัยรุ่น ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก
ที่ช่วยกันท าหน้าที่ปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมที่ด าเนินการโดยองค์ กรต่างๆ มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออยากหลากหลาย แต่การท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนก็ยังปรากฏอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ แต่สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะจังหวะเวลา
ที่เยาวชนคิดฆ่าตัวตายนั้นเป็นช่วงเวลาที่มืดบอด หาทางออกส าหรับตนเองไม่เจอ ศูนย์ต่างๆ 
เหล่านี้จะไม่ได้รับการคิดถึงเลย จึงไม่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับ
สัญญาณการฆ่าตัวตายมักไม่ปรากฏชัดเจน การพบปะกันระหว่างหน่วยงานช่วยเหลือและผู้ที่จะ
ฆ่าตัวตายจึงไม่สัมพันธ์ไปด้วยกัน หน่วยงานต่างๆ ท าหน้าที่เฝูาระวังเท่านั้น ผู้ วิจัยเห็นว่า หากมี
ศูนย์ที่สามารถเข้าในระดับโรงเรียน หมู่บ้าน จะท าให้เกิดความใกล้ชิดและเฝูาระวังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในโรงเรียนอาจมีหน่วยคัดกรองคอยท าหน้าที่ดูแลในส่วนนี้ด้วย 
    ๒. การให้ความรู้ ความเข้าใจในความส าคัญของชีวิตยังเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะเป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า การฆ่าตัวตายเป็นการหาทางออกส าหรับปัญหาที่ผิด ไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่
เป็นการเพ่ิมปัญหาให้มากยิ่งขึ้น หากทุกคนเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ โอกาสที่จะเลือกใช้การฆ่าตัว
ตายก็จะลดลง การให้ความรู้ ความเข้าใจนี้ ควรเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว หากครอบครัวเอาใจใส่
และเป็นที่ปรึกษา คอยแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับเยาวชน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปปรึกษา 
สามารถเปิดเผย พูดคุยกันได้ จะเป็นการคัดกรอง ปูองกันได้เป็นอย่างดียิ่ง ดังนั้น การให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองในการปูองกันการท าอัตวินิบาตจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นในสังคมปัจจุบัน 
    ๓. หน่วยงานหรือองค์กรทางพระพุทธศาสนา เช่น มหาวิทยาลัยสงฆ์ หน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ส านักงานเจ้าคณะจังหวัด เป็นต้น ควรมี
ศูนย์ระบายทุกข์ เพ่ือให้ประชาชนที่มีความทุกข์ ขมขื่น เศร้าใจ หดหู่ หรือผู้ที่ประสบปัญหาใดใด
ในชีวิต ซึ่งเป็นประชาการกลุ่มเสี่ยงต่อการท าอัตวินิบาตกรรมได้เข้ามาปรึกษาหารือ ระบายความ
อัดอ้ันตันใจ บอกกล่าวความทุกข์ให้ผู้อ่ืนฟัง เพ่ือที่จะได้ท าการช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า
ที่ถูกต้อง เป็นการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมที่เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงได้อย่างตรงตัว เพราะส่วนมาก
ผู้ที่คิดจะท าอัตวินิบาตกรรมมักจะหันหน้าเข้าหาศาสนา หากมีศาสนาเป็นที่พ่ึง เป็นที่อาศัย ได้
ปรับทุกข์และได้ค าชี้แนะที่ถูกต้อง เหมาะสม จะท าให้มีก าลังใจในการด าเนินชีวิต และลดปัญหา
การท าอัตวินิบาตกรรมได้ในที่สุด 
 
    ๗.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 



๑๓๘ 

 

จากการศึกษาแนวทางการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ผู้วิจัยได้ศึกษาในขอบเขต
เฉพาะแนวคิดท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ยังมีประเด็นที่งานวิจัย
นี้ยังไปไม่ถึง แต่มีความน่าสนใจที่ควรแก่การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   ๑. พุทธบูรณการเพ่ือการปูองกันการฆ่าตัวตายซ้ าส าหรับผู้ที่มีประสบการณ์การฆ่าตัวตาย 
เพราะผู้ที่เคยฆ่าตัวตายมักจะท าซ้ าอีก 
   ๒. บทบาทของวัดและพระสงฆ์ในการปูองกันการฆ่าตัวตาย เพราะวัดเป็นองค์กรที่สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 



๑๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

๑. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันศึกษา 

           - สามารถน าผลวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน และการอบรมเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตแก่เยาวชน โดยจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรใน

โรงเรียน และสนับสนุนโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกับทุกช่วง

วัย 

           - สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของสถาบันการศึกษา  

ให้มีการบูรณาการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไปส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนใน

โรงเรียนอย่างต่อเนือง 

๒. กิจกรรมวิชาการ 

     - น าผลวิจัยเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ โรงพยาบาล สถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร์ ส านักงานพระสอนศีลธรรม เพ่ือน าผลวิจัยไปจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการ

กระท าอัตวินิบาตแก่เยาวชนและในช่วงวัยต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน

จัดเผยแพร่ผลงานไปทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ในรูปแบบต่างเพ่ือแสดงผลงานให้เป็นที่ยอมรับ

สู่สาธารณชน  

๓. กิจกรรมด้านวิชาการ 



๑๔๐ 

 

- ได ้ม ีการนำผลงานการว ิจ ัยเข ้าไปบ ูรณาการก ับรายว ิชาสังคมศึกษา ที ่จ ัดการเร ียนการสอนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง 
- ได ้ม ีการนำเสนอบทความว ิจ ัยในการประช ุมว ิชาการระด ับชาติ ซึ ่งจ ัดโดยว ิทยาล ัยสงฆ์หริพูนชัย 
ล าพูนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- ได้มีการจัดท าแผ่นพับสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเผยแผ่ กับหน่วยงาน องค์กรภาค สังคม 
ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน 



๑๓๓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ และกิจกรรมที่ได้

ด าเนินมา และผลที่ไดร้ับจากโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 

 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
และแผนที่ได้รับจากโครงการ 

 
วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

โดยท าให้ 

๑. เพื่อศึกษา
พฤติกรรมและ
แนวโน้มการกระท า
อัตวินิบาตกรรมของ
เยาวชน  

๑. ได้แนวคิดเกี่ยว
พฤติกรรมและ
แนวโน้มการกระท า
อัตวินิบาตกรรมของ
เยาวชน  

ข้อที่ ๑ ๑. ท าให้ทราบ

พฤติกรรมและ

แนวโน้มการกระท า

อัตวินิบาตกรรมของ

เยาวชน 

๒. เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการ
กระท า
อัตวินิบาตกรรมของ
เยาวชน 

 

๑. ไดเ้สรมิสร้าง

ภูมิคุ้มกันในการ
กระท า
อัตวินิบาตกรรมของ
เยาวชน 

ข้อที่ ๒ ๒. ได้ชุดเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันในการ

กระท า

อัตวินิบาตกรรมของ

เยาวชน 

    
๒.ได้องค์ประในการ
จัดกิจกรรม
เสรมิสร้างภูมิคุม้กันใน
การกระท า
อัตวินิบาตกรรมของ
เยาวชน 

ข้อที่ ๒ 

 ๓. เพือ่น าเสนอแนว
ทางการปูองกันการ
กระท า
อัตวินิบาตกรรมแก่
เยาวชน 

 

๑. ได้กระบวนการ
ปูองกันการกระท า
อัตวินิบาตกรรมแก่
เยาวชน 

ข้อที่ ๓ ๓. ไดผ้ล

เปลี่ยนแปลงการ

ปูองกันการกระท า

อัตวินิบาตกรรมแก่

เยาวชน หลังจาก

การเข้าร่วมอบรม 

 

๒. ไดผ้ลการ
เปลี่ยนแปลงของ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการ
กระท า

ข้อที่ ๓ 



๑๓๕ 

 

อัตวินิบาตกรรมของ
เยาวชน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 

 

 

 

 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

๑. พระครูสิริรัตนานุวัตร,รศ.ดร.  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.  ผ.ศ,ดร.ประพัฒน์  ศรีกูลกิจ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. รศ.ดร.สิทธิชัย  ยังสุข 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลันเรศวร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

แบบสอบถามกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการกระท าอัตวินิบาตของเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

 
 
 
 
 

ที่เข้ารับการอบรม 
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการกระท าอัตวินิบาตของเยาวชน 

จัดโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย 
ณ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  ต.คลองตาล  อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----  
วันที่อบรม  ๑๔ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 

ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป  

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความ 

๑. เพศ    หญิง                  ชาย 

๒. อายุ   ต่ ากว่า ๑๓ ปี             ๑๔-๑๕ ปี       ๑๖-๑๗ ปี       ๑๘-
๑๙ ป ี

๓. การศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ตอนที่ ๒  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / 
การน าไปใช้ ของท่านเพียงระดับเดียว 

 

 



๑๓๙ 

 

 

สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความ
เข้าใจ / 
การน าความรู้ไปใช้ 
มา
ก

ที่สุ
ด 
๕ 

มา
ก 
๔ 

ปา
น
กล
าง 
๓ 

น้อ
ย 
๒ 

น้อ
ย

ที่สุ
ด 
๑ 

                   ด้านวิทยากร 
๑. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความ
ชัดเจน 

     

๒. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา      
๓. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม      
๔. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม      
๕. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้      
๖. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม      

 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา /      

 ๑. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม      
 ๒. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์      
 ๓. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      

 ด้านความรู้ความเข้าใจ      

๑. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การ
อบรม 

     

 ๒. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การ
อบรม 

     

 ด้านการน าความรู้ไปใช้      

 ๑. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 

     

 ๒. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ได้ 

     

 ๓. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้      



๑๔๐ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….................
.. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……............................................................................................................................. ......................
..... 
...……………………………………………………………………………………………………………………....................
. 
 

ตอนที ่๓.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

๑. ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
............... 
............................................................................................................................. ............................
.....๒. หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่
............................................................................................................................. ............................
........................................................ .................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
............... 
............................................................................................................................. ............................
..... 

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนะครับ 

 

 

 



๑๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เพื่อการวิจัย 

 

 



๑๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 

 

 



๑๔๔ 

 

 

 

 



๑๔๕ 

 

 
 



๑๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ อบรม และเก็บข้อมูลเป็นเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 

 

 

 

 



๑๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ก าหนดการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตกรรมของ

เยาวชน 

MOU ระหว่าง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.พล.   กับ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๙ 

 

 
ก าหนดการอบรม 

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 
ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง  ศึกษาวิธีการป้องกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 
ณ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

๑๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
เวลา ๐๘.๓๐ น.  นักเรียนและครูลงทะเบียน 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดโครงการหัวหน้าโครงการวิจัยกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์  

ของโครงการ  ( ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล ) 

                      ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์กล่าวเปิดการอบรม 

เวลา ๐๙.๓๐ น.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test)  

เวลา ๑๐.๐๐ น.  การบรรยายพิเศษเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการท าอัตวินิบาตกรรม”  

โดยพระวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ พุทธชินราช 

เวลา ๑๐.๔๐ น.  รับประทานอาหารว่าง 

เวลา ๑๑.๐๐ น.  การบรรยายพิเศษเรื่อง “เยาวชนกับการฆ่าตัวตาย” โดยวิทยากรจาก 

   โรงพยาบาลศรีส าโรง อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

เวลา ๑๑.๔๐ น.  สรุปการบรรยายโดย ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผลและคณะ 

เวลา ๑๒.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  การระดมสมองเพ่ือสร้างกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการ
กระท า  

                      อัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ดังนี้ 

แบ่งนักเรียนออกเป็น ๑๐ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๐ คน โดยมีคณะวิจัยเป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม 



๑๕๐ 

 

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษากรณีตัวอย่างการฆ่าตัวตายที่ปรากฏในสื่อหนังสือพิมพ์ แล้วร่วมกัน
วิเคราะห์ถึง สาเหตุและผลกระทบของการฆ่าตัวตาย โดยให้บันทึกลงในสมุดคู่มือการอบรม 

 (ใช้เวลา ๓๐ นาที) 

       -ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท า  

     อัตวินิบาตกรรมของเยาวชน (ใช้เวลา ๓๐ นาที) 

       -ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอแนวทางเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท า  

     อัตวินิบาตกรรมของเยาวชนที่ด้านหน้าเวที (ใช้เวลากลุ่มละ ๕ นาที รวมทั้งหมด ๕๐ นาที) 

 เวลา ๑๕.๐๐ น.  รับประทานอาหารว่าง 

 เวลา ๑๕.๑๐ น.  ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล หัวหน้าโครงการ สรุปกิจกรรมและ
ประมวลผล 

                                แนวทางเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตกรรมของ
เยาวชน 

เวลา ๑๕.๓๐ น.  นักเรียนท าแบทดสอบหลังการอบรม 

เวลา ๑๖.๐๐ น.  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กล่าวปิดโครงการ 

 

 

 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 



๑๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินเรียงความ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๒ 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินเรียงความ 

 

         ๑. นายประจวบ  ชูเชดิ  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   

         ๒. นางชุลี  ครุฑแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   

         ๓. นางสโรชินทร์  ประสมศรี   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   

         ๔. นางบังอร  อ่วมแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



๑๕๓ 

 

 



๑๕๔ 

 

 



๑๕๕ 

 

 

 



๑๕๖ 

 

 

 



๑๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

เกณฑ์การตัดสินเรียงความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 

 

หลักเกณฑ์และการตัดสิน การประกวดเรียงความ 
เร่ือง “ วิธีการป้องกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน” 

วันท่ี  ๑๔ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 

เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 
ประเภทการแข่งขัน 

ประเภทเดี่ยว 

วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

๓.๑  โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 

            ๓.๒ หวัข้อในการในการแข่งขัน  “วิธีการป้องกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของ
เยาวชน”  
  ๓.๓ เขียนเรียงความตามหัวข้อ ๓.๒ 
   - ชั้น ม.๑ – ม.๓  ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ แต่ไม่เกิน ๓๐ บรรทัด   
   - ชั้น ม.๔ – ม.๖   ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ แต่ไม่เกิน ๓๕ บรรทัด   
    ๓.๔ เวลาในการเขียนเรียงความ ๑ ชั่วโมง  ๓๐ นาท ี
๔. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  แบ่งเป็น 
  ๔.๑ การเขียนเรียงความ    คะแนนเต็ม  ๗๕  คะแนน 
        ๑) เนื้อเรื่อง                                         ๔๕  คะแนน 
 - ล าดับข้อความและความคิดต่อเนื่องสอดคล้องกันตลอดเรื่อง           ๑๕  คะแนน 
 - แสดงเหตุและผลอย่างสมเหตุสมผล                ๒๐  คะแนน 
 - ยกตัวอย่าง อ้างอิงประกอบบุคคล ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม               ๑๐  คะแนน 
  ๒) รูปแบบ ประกอบด้วย ส่วนน า เนื้อเรื่อง และสรุป                 ๕  คะแนน 
          ๓)  ความยาวของเรื่องตามก าหนด                    ๕  คะแนน 
๕. เกณฑ์การตัดสิน 
  ใช้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดย 
  ผู้ได้คะแนนสูงสุด  เป็นผู้ชนะเลิศ   ได้รับรางวัล 
  ผู้ได้คะแนนรองลงมาคนที่ ๑  เป็นรอง อันดับ ๑ ได้รับรางวัล 
  ผู้ได้คะแนนรองลงมาคนที่ ๒ เป็นรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับรางวัล 
๖. สถานที่แข่งขัน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

 



๑๕๙ 

 

ประกวดเรียงความ 
เรื่อง “ วิธีการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรม ของเยาวชน” 

วันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  2561 
ณ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
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ชื่อ ………………………………………....นามสกลุ....……………………...........ชั้นมัธยมศึกษาปีที…่……….. 



๑๖๐ 

 

ประกวดเรียงความ 
เรื่อง “ วิธีการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรม ของเยาวชน” 

วันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  2561 
ณ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
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ชื่อ ………………………………………....นามสกลุ....……………………...........ชั้นมัธยมศึกษาปีที…่……….. 

 

 



๑๖๑ 

 

  

   

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ 

ภาพประกอบการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๒ 

 

  

คณะวิทยากรและอาจารย์ก าลังฟังการเสนอเรียงความ เรื่อง 
“ เรื่องวิธีการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตของเยาวชน” 

 

 

การสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตของเยาวชน 



๑๖๓ 

 

 

พระคุณเจ้าก าลังบรรยายวิธีปูองกันการกระท าอัตวินิบาตทางพระพุทธศาสนา 

 

 

 

คณะครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ก าลังร่วมฟังการบรรยายเสวนาในการครั้งนี้ด้วย 

 



๑๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ก าลังร่วมฟังการบรรยายเสวนาในการครั้งนี้ด้วย 

 

 

นักเรียนก าลังเขียนเรียงความเรื่อง “วิธีการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตของเยาวชน” 



๑๖๕ 

 

 

นักเรียนก าลังน าเสนอเรียงความท่ีได้รับรางวัล 

 

 

นักเรียนก าลังน าเสนอเรียงความท่ีได้รับรางวัล 



๑๖๖ 

 

 

คณะกรรมการก าลังพิจารณาตรวจและให้คะแนนเรียงความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฏ 
แบบสรุปโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เลขที่สัญญา ว. ๑๖๘/๒๕๖๑ 

ชื่อโครงการ ศึกษาวิธีการป้องกันการกระท าอัตวินบิาตกรรมของเยาวชน 

หัวหน้าโครงการ ดร.สุนทร  สุขทรัพย์ทวีผล และคณะ 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน ราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โทรศัพท์ ๐๙-๗๙๑๘-๑๖๓๖, E-meil. Jidapha.bodia17@gmail.com 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

สถานการณ์ในปัจจุบัน สังคมก าลังเผชิญหน้ากับวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิง
โครงสร้างของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันและภาวะสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้คนในสังคม สิ่ง
เหล่านี้เป็นเหตุให้ผู้คนตกอยู่ในภาวะวิกฤติต่างๆ จนกลายเป็นสภาพปัญหาเรื้อรังที่บั่นทอน
ความสุขสงบของสังคม นอกจากนี้อุดมการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ตามแบบระบบทุนนิยม ซึ่งใช้เงินเป็นตัวตั้ง ก่อให้เกิดความเลื่อมล้ าทางฐานะ ระหว่างคนรวยกับ
คนจนมากยิ่งข้ึน ระบบทุนนิยมได้ครองง าให้คนในสังคมเสพติดความสุขจากกระแสวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยมอย่างขาดสติ เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือที่มีราคาแพง การใช้สินค้าแบรนด์เนม 
รถยนต์ เป็นต้น จนกลายเป็นการแข่งขันทางสถานภาพของคนในสังคม ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหา
อีกมากมายที่ตามมา อาทิ การมุ่งแสวงหาก าไร หรือการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหามลภาวะเป็นพิษ เป็น
ต้น17 

 

   จากสภาพปัญหาเหล่านี้ อาจกล่าวได้ว่าการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทยที่
มุ่งเน้นการพัฒนาวัตถุเป็นหลัก เป็นเหตุให้คนในสังคมมีแนวโน้มเกิดปัญหาสุขภาพจิตและมี
ความเครียดเพ่ิมสูงขึ้น และทวีความรุนแรงมากขึ้น จนอาจน าไปสู่ปัญหาความรุนแรงอื่นๆ ตามมา
อีกมากมาย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ยังมีผลให้ระบบสังคมไทยที่เคยเป็นสังคมแห่งการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันกลายเป็นสังคมแห่งการแก่งแย่งแข่งขัน คนในสังคมจ านวนหนึ่งต้องอยู่อย่าง
โดดเดี่ยวในสังคม ขาดคุณภาพชีวิตที่ดี และไม่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว รวมถึง
ภาวะกดดันทางสังคมต่างๆ ได้ ทางเลือกหนึ่งที่คนในสังคมเหล่านี้น ามาใช้เพ่ือเป็นช่องทางแห่ง
การหลุดพ้นจากสภาวการณ์ทั้งปวงที่รุมเร้า คือ การฆ่าตัวตาย18 กลุ่มงานระบาดวิทยาสุขภาพจิต 

                                                           
17พันธ์วิภา เหมือนเพชร, “แบบอย่างการฆ่าตัวตายจากหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน”, วิทยานิพนธ์ศิลป 

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๔), หน้า ๑. 
18ธีระ สินเดชารักษ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล, “การฆ่าตัวตายของประชากรไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจดมะ

เบียนตาย พ.ศ.๒๕๔๗”, การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ , ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ณ โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร์, (กรุงเทพมหานคร: สมาคม, ๒๕๔๘). เอกสารอัดส าเนา. 



๑๖๙ 

 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า การฆ่าตัวตายจากปัญหาทางเศรษฐกิจมีถึงร้อย
ละ ๒๓ นอกจากนั้นเกิดจากสาเหตุทางด้านร่างกาย เช่น การมีโรคประจ าตัวที่รักษาไม่ขาด 
สาเหตุทางด้านอารมณ์ เช่น ความรู้สึกเศร้า ความกลัวความเจ็บปวดทรมานขณะตาย และสาเหตุ
ทางด้านสังคม เช่น การถูกปฏิเสธจากครอบครัว เป็นต้น19 

 

วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

๒. เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

๓. เพ่ือน าเสนอแนวทางการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมแก่เยาวชน 

 

ผลการวิจัย 
๑) แนวคิดทฤษฎี  
อัตวินิบาตกรรมเป็นค าศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี มาจากค าต่างๆ ประกอบกัน คือ อัตต 
(Sui) หมายถึง ตนเอง (Self) วินิบาต (Cide) หมายถึง การท าลาย การฆ่า (Murder) กรรม 
หมายถึง การกระท าเมื่อรวมรูปศัพท์แล้ว อัตวินิบาตกรรม จึงหมายถึง การกระท าที่เป็นการฆ่า 
หรือท าลายตนเอง มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า ฆ่าตัวตาย ซึ่งในวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ค าว่า 
“อัตวินิบาตกรรม” เป็นค าศัพท์หลัก หากพบว่ามีการใช้ค าว่า ฆ่าตัวตาย ให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่าเป็น
ความหมายเดียวกันเพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
 
๒) แนวคิด วิธีการป้องกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

๑. หลักการป้องกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 
ผู้ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยตระหนักในภารกิจและหน้าที่ ในการปูองกันกรกระท า

อัตวินิบาตกรรมของเยาวชนว่าเป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์กันอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง พร้อมกับเห็น
พ้องกันว่า เยาวชนควรมีบทบาทในการหาทางออกร่วมกันเพราะเยาวชนจะเข้าใจความคิด 
ความรู้สึกของคนในระดับอายุ เดียวกัน ที่ประชุมจึงเสนอหลักการปูองกันการกระ ท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชนโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่เรียกว่า บวร หมายถึง ความร่วมมือของ 
บ้าน (ครอบครัว) วัด (สถาบันพระสงฆ์) และ รัฐ (ราชการและโรงเรียน) ซึ่งสามารถสรุปเป็น
ความสัมพันธ์ตามผังได้ดังนี้ 

 
 
 

                                                           
19ชวนีย์ พงศาพิชญ์, “การฆ่าตัวตาย: ปัญหาในยุคสังคมวิกฤต”, วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๙ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๔๒): ๒๔-๒๙. 



๑๗๐ 

 

 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
แผนภูมิที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และราชการ/โรงเรียน 
 
  จากแผนภูมิดังกล่าว จะเห็นว่า ปราการแรกของการแก้ไขปัญหาการท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชนคือบ้านหรือครอบครัว เพราะคนในครอบครัวมีความใกล้ชิดกับ
เยาวชนมากที่สุดและเป็นบุคคลที่เยาวชนจะให้ความส าคัญในระดับสูง ความเข้าใจ ความไว้ใจ 
ความเห็นใจจึงควรเริ่มต้นมาจากครอบครัว หากครอบครัวบริหารจัดการดี จนถึงวันที่เยาวชน
ออกไปพบปะโลกภายนอกที่กว้างข้ึน ครอบครัวต้องท าหน้าที่เป็นฐานก าลังที่ส าคัญที่เขาไว้ใจและ
เชื่อใจได้อย่างมั่นคง ถัดไปเป็นองค์กรทางศาสนาหรือพระสงฆ์เพราะเป็นที่พ่ึงทางจิตใจของสังคม 
มีบทบาทที่ใกล้ชิดกับบุคคลทุกระดับชั้นและมีความเก่ียวเนื่องกับทุกช่วงอายุ ส่วนกรอบสุดท้ายที่
จะปูองกันคือส่วนงานราชการ/ราชการ ที่มีหน้าที่ก ากับนโยบายโดยภาพรวม หากทั้ง ๓ 
หน่วยงานนี้ประสานพลังกันอย่างเต็มที่และสอดคล้องกันจะสมารถปูองกันการกระท าอัตวินิบาต
ของเยาวชนได้อย่างสมบูรณ์ 
 
๒. วิธีการป้องกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 
 จากการประชุมกลุ่มย่อย ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นและเสนอแนวทางการ
ปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ 
 ๑) ระดับอนุบาล เป็นระดับท่ีต้องเฝูาระวังอย่างใกล้ชิด โดยผู้ปกครอง โรงเรียน เพ่ือนจะ
ท าหน้าที่สังเกตพฤติกรรมของเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หากมีพฤติกรรมที่เข้าข่าย เช่น การบ่น
อยากตาย การเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียว มีการอาการเศร้าซึม เหม่ลอย ควรเข้าไปพูดคุยและ



๑๗๑ 

 

สอบถามถึงปัญหาเพ่ือช่วยกันแก้ไข ในขั้นนี้จ าเป็นต้องใช้การสังเกตเป็นอย่างมาก เพราะบางครั้ง
ผู้ที่จะฆ่าตัวตายไม่ได้แสดงอาการออกมาอย่างชัดเจน 
 ๒) ระดับอภิบาล เป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เยาวชนอยู่ในอาการเสียใจอย่างหนัก 
ทั้งจากเรื่องการเรียน เรื่องความรัก ครอบครัวแตกแยกกระทัน สูญเสียคนรักอย่าฉับพลัน หรือ
ได้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรง ในระดับนี้ควรเฝูาระวังอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้
เยาวชนอยู่คนเดียว ควรเข้ามาพูดคุยและพาออกจากบรรยากาศอันไม่พึงประสงค์นั้นโดยเร็ว 
สร้างบรรยากาศใหม่ที่เหมาะสมและปรับทัศนคติเยาวชนที่อยู่ในภาวะอย่างรวดเร็ว  
 ๓) ระดับพยาบาล เป็นระดับที่มีความเสี่ยงอย่างสูงสุด ใช้ส าหรับเยาวชนที่พยายามคิด
ฆ่าตัวตายแล้ว แต่ไม่ส าเร็จ เนื่องจากโอกาสที่ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายจะท าการฆ่าตัวตายอีกรอบ
นั้นมีสูงมาก ในระดับนี้อาจต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักจิตวิทยา นัก
สงคมสงเคราะห์ ตลอดจนอาสาสมัครที่ท างานด้านพฤติกรรมมนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ใน
ระดับพยาบาลนี้เป็นเสมือนการเยียวยารักษามากกว่าการปูองกัน 
 
๓. แนวทางการป้องกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 

ข้อมูลจากกรมสุขภาพและใบมรณบัตรจากกระทรวงมหาดไทย รายงานว่า เด็กไทยในวัย 
๑๐-๑๙ ปี มีอัตราความพยายามฆ่าตัวตายประมาณ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ คน โดยขณะที่อัตราการฆ่า
ตัวตายส าเร็จอยู่ที่ประมาณ ๑๔๐-๑๕๐คน แต่จริงๆ อาจมีมากกว่านั้น พระพุทธศาสนาปฏิเสธ
การฆ่าทุกอย่างรวมทั้งการฆ่าตัวตายด้วย ถือว่าเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักพุทธจริยศาสตร์อย่าง
สิ้นเชิง ดังนั้น พุทธธรรมจึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการประยุกต์ใช้ในการปูองกันการกระท า
อัตวินิบาตกรรมของเยาวชน แต่เนื่องจากพุทธธรรมถูกมองว่าเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยากส าหรับ
เยาวชน จึงต้องมีแนวทางที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงเยาวชนได้อย่างสมควร จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรม รวมทั้ง
การลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมเพ่ือแสวงหาแนวทางปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนใน
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชน
ถ่ายทอดแนวคิด รูปแบบในการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน จนถึงขั้นก าหนด
แนวทางปูองกันผ่านกระบวนการไตรสิกขา ๓ ขั้น ได้แก่ (๑) กระบวนการขั้นศีล มี ๒ กิจกิจกรรม 
คือ การน าเข้าสู่บทเรียนและการให้ความรู้ (๒) กระบวนการขั้นสมาธิ มี ๒ กิจกรรม คือ 
การศึกษากรณีตัวอย่างและการสนทนาธรรม และ (๓) กระบวนการขั้นปัญญา มี ๒ กิจกรรม คือ 
การเขียนเรียงความและการประชุมกลุ่มย่อย โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลศรีสังวาล อ าเภอ
ศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย และวิทยากรประจ ากลุ่มจากคณะครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอ
ศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

 



๑๗๒ 

 

   ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและกิจกรรมทั้งหมดมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อก าหนดเป็นแนวทางการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน
โดยประยุกต์หลักการทางพระพุทธศาสนา เบื้องต้นได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวมโดย
อาศัยหลักการของอริยสัจ ๔ ได้กรอบแนวคิดโดยสรุป ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
แผนภูมิที่ ๒ กรอบการศึกษาแนวทางปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน 
 
 ในงานวิจัยนี้มุ่งน าเสนอแนวทางปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ผู้วิจัยจึงได้
วิเคราะห์และสังเคราะห์กิจกรรมตามระเบียบวิธีวิจัยที่ได้น าเสนอไปก่อนหน้านี้เป็นรูปแบบการ
ปูองกันโดยประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ หลักไตรสิกขา โดย
จัดแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ผู้วิจัยเรียกว่า ทฤษฎี ๓ ก. ดังนี้ 
 
แผนภูมิที่ ๓ ทฤษฎี ๓ ก. 
 
    
 
 
 
 

ทุกข์ 

สมุทัย 

นิโรธ 

มรรค 



๑๗๓ 

 

 
จากแผนภูมิที่ ๓ ผู้วิจัยได้น าหลักไตรสิกขามาประยุกต์เป็นแนวทางปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรม
ของเยาวชน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ ทฤษฎี ๓ ก. ได้แก่ กลัว – กล้า – แกร่ง เป็นการ
ท างานต่อเนื่องกัน ๓ ประการ มีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 

๑. ท าให้กลัวด้วยศีล 
ค าว่าท าให้กลัวนี้ ไม่ได้หมายถึงความกลัวโดยทั่วไป แต่หมายเอาความกลัวที่เรียกว่า

โอตตัปปะ คือความเกรงกลัวต่อบาปหรือผลของการกระท าท่ีเป็นอกุศลเป็นความสะดุ้งกลัวต่อผล
ของความชั่วต่อผลของความทุจริตที่ท าไว้เป็นอาการของจิตที่หวั่นไหวเมื่อจะท าความชั่วเพราะ
กลัวความผิดที่จะตามให้ผลในภายหลังเกิดขึ้นได้เพราะคิดถึงโทษหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจาก
การท าชั่วจากการประพฤติทุจริตของตนเช่นตัวเองเองต้องเดือดร้อนเกิดความเสียหายเสีย
ทรัพย์สินเงินทองเสียอิสรภาพหรือถูกคนอ่ืนต าหนิติเตียนถูกสังคมรังเกียจเป็นต้นเป็นธรรม
คุ้มครองโลกคู่กับหิริเพราะคนที่มีโอตตัปปะย่อมกลัวที่จ าท าความผิดท าให้งดเว้นจากการ
ประพฤติต่างได้อันเป็นเหตุให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดสันติภาพขึ้นที่ส าคัญเกิดความสะดุ้งกลัว
ต่อผลของความชั่วต่อผลของความทุจริตที่ท าไว้เพราะโอตตัปปะเป็นอาการของจิตที่หวั่นไหวเมื่อ
จะท าความชั่วเพราะกลัวความผิดที่จะตามให้ผลในภายหลังเกิดขึ้นได้เพราะคิดถึงโทษหรือความ
ทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการท าชั่วจากการประพฤติทุจริตของตนเช่นตัวเองเองต้องเดือดร้อนเกิด
ความเสียหายเสียทรัพย์สินเงินทองเสียอิสรภาพหรือถูกคนอ่ืนต าหนิติเตียนถูกสังคมรังเกียจเป็น
ต้นในงานวิจัยนี้หมายเอาความกลัวต่อผลกระทบและโทษอันเกิดจากการท าอัตวินิบาตกรรม 

 

ดังได้กล่าวแล้วในบทที่ ๒ การท าอัตวินิบาตกรรมเป็นการท าผิดหลักพุทธจริยศาสตร์ 
พระพุทธศาสนาไม่ส่งเสริมและยอมรับการท าอัตวินิบาต เพราะพระพุทธศาสนายืนยันหลักการ
พัฒนาตนเอง แม้จะมีทุกข์อย่างไรก็สามารถล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรพยายาม ซึ่งไม่ใช่วิธีการฆ่า
ตัวตาย และมนุษย์มีศักยภาพในการศึกษาเรียนรู้ แต่การฆ่าตัวตายเป็นการจบปัญหาที่สร้าง
ปัญหาภายหลังที่กระทบต่อคนภายหลังอย่างยุ่งเหยิง ขั้นตอนการท าให้กลัวนี้เป็นการท าให้เกิด
ความตระหนัก หวาดกลัวในโทษที่เกิดจากการฆ่าตัวตายทั้งมิติด้านพระพุทธศาสนาและมิติ
ทางด้านจริยศาสตร์ ซึ่งสามารถกระท าได้โดยวิธีการ ดังนี้ 

   ๑. สร้างความเข้าใจในหลักธรรมหิริ-โอตตัปปะ เป็นการปูพ้ืนฐานความคิดให้เกิดขึ้น
เพ่ือให้เกิดความละอายแก่ใจในการจะท าผิดและความเกรงกลัวต่อผลที่เกิดจากการกระท าผิด 
โดยการให้ความรู้และความเข้าใจผ่านกระบวนการฝึกฝนอบรม ทั้งในโรงเรียน สังคม ประเพณี 
วัฒนธรรม องค์กรทุกๆ องค์กร ให้ความร่วมมือกัน เช่น โรงเรียนมีหลักสูตรพระพุทธศาสนาที่
ครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับศีลธรรม ความประพฤติ สังคมหล่อหลอมให้คนเกรงกลัวต่อบาป ไม่ท า



๑๗๔ 

 

ผิดศีลธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ถูกต้องในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่มีบทบาทในการ
กล่อมเกลาจิตใจต้องท าหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมอย่างตรงไปตรงมา   

 

   ๒. สร้างความเข้าใจในหลักกรรมวิบาก แท้จริงหลักกรรมวิบากนี้เป็นหลักของความมี
เหตุมีผลอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของพระพุทธศาสนา การท าความเข้าใจเรื่องกรรมนี้ควรให้
เข้าใจทั้งกรรมในชาติปัจจุบันและกรรมในชาติอนาคต กรรมในปัจจุบันคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การฆ่าตัวตาย ทั้งครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน และชุมชน ล้วนต้องแบกรับภาระอันเกี่ยวเนื่องกับ
ความตายนั้น รวมทั้งการเยียวยา รักษา ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจด้วย ประการส าคัญคือการสูญเสี ย
ทรัพยากรบุคคลอย่างไม่คุ้มค่า  

   ส่วนผลกระทบในชาติอนาคตนั้นเป็นมิติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีค าสอนที่ตรงกันว่า 
การฆ่าตัวตายนั้นเรื่องที่ผิดศีลธรรม ในพระวินัยบัญญัติห้ามภิกษุฆ่าตัวตาย และห้ามพรรณนาคุณ
แห่งความตายจนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนฆ่าตัวตาย เมื่อการฆ่าตัวตายเป็นการกระท าที่ผิดหลักการเช่นนี้ 
ผลกระทบจากการฆ่าตัวตายนั้นย่อมส่งผลถึงอบายภูมิมีนรก อสุรกาย เปรต และเดรัจฉาน 
เพราะจิตใจของคนที่ฆ่าตัวตายนั้นย่อมมีความเศร้าหมอง ไม่เบิกบาน รื่นเริง ไม่สว่างไสว ใน
ท านองกลับกันมักมีสภาพที่เศร้าซึม คับแค้น สิ้นหวัง จิตใจที่เศร้าหมองย่อมส่งผลต่ออบายภูมิ
โดยไม่ต้องสงสัย การฆ่าตัวตายจึงท าให้ต้องไปเกิดในภพภูมิที่ล าบาก ไม่สุขสบาย (อบาย) ไม่
สะดวก ไม่มีความดีปรากฏ ไม่เป็นไปเพื่อการรู้แจ้งเห็นธรรม  

 

   การให้ความเข้าใจเรื่องกรรมวิบากเช่นนี้จะท าให้บุคคลเกิดความกลัวเกรงต่อการฆ่าตัว
ตายอันจะเป็นเครื่องมือปูองกันในขั้นตอนแรกที่เรียกว่า ท าให้กลัวด้วยศีล ซึ่งต้องพัฒนาต่อเนื่อง
ไปในขั้นตอนที่ ๒ คือ ท าให้กล้าด้วยสมาธิ 

 
๒. ท าให้กล้าด้วยสมาธิ 
   ๑. การพัฒนาจิตด้วยวิปัสสนา จิตที่ได้รับการพัฒนาจนกล้าแกร่งแล้ว ย่อมทนต่อ

สภาพความทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจิตเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในตัวเรา เราจะได้สุขไปสู่สวรรค์หรือ
บรรลุนิพพานก็เพราะจิตดี จิตดีปราศจากกิเลส มีความผ่องใส ไม่เศร้าหมองขุ่นมัว ปราศจากธุลี 
คือ ราคะ โทสะ โมหะ สิ้นความยินดีในกาม ในภพ ละความเห็นผิด จิตมีปัญญา รู้เห็นตามความ
เป็นจริง ไม่หวั่นไหวเมื่อถูกต้องโลกธรรมเป็นจิตที่บริสุทธิ์ มีความสงบเย็น 

 

โดยปกติของคนสามัญย่อมไม่คงที่ มีลักษณะและอาการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เมื่อดี
ใจก็แช่มชื่นเสียใจก็เหี่ยวแห้งหดหู่ ร้องไห้ร าพัน อาการของจิตโน้มเอียงไปข้างดีใจบ้าง เสียใจบ้าง 
อย่างนี้เรียกว่า จิตหวั่นไหว คือไม่คงที่ ส่วนจิตที่ได้รับการพัฒนาแล้ว หมายถึง สภาพจิตของผู้ท า
พระนิพพานให้แจ้งมีใจตั้งมั่นเกิดความมั่นคงและหนักแน่น เป็นอุเบกขาวางเฉยได้เมื่อพบกับ
ความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ถูกนินทา ตกทุกข์จิตก็ไม่หวั่นไหว เมื่อพบกับความได้ลาภ ได้ยศ ได้



๑๗๕ 

 

สรรเสริญ เป็นสุข จิตก็ไม่หวั่นไหว เพราะรู้เท่าทันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นธรรมดาคือไม่เที่ยงไม่
ยั่งยืนถาวรอะไร มีลาภได้ก็เสื่อมลาภได้ ยศต าแหน่งไม่ใช่ของเราตลอดไปสรรเสริญ นินทา สุข 
ทุกข์ ทุกคนต้องพบทั้งนั้น และในที่สุดก็ต้องเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาของกฎธรรมชาติบุคคลที่มี
สภาพจิตมั่นคงมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่หวาดกลัวหรือวิตกกังวล ไม่มีความปรารถนาอยากได้
หรือหลงใหลในโลกธรรม ซึ่งเป็นธรรมครอบง าสัตว์โลก อันได้แก่ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อม
ยศ ได้สรรเสริญ นินทา ได้สุข ได้ทุกข์ แต่จิตไม่หวั่นไหว เพราะรู้เท่าทันสภาวะธรรมดาตามความ
เป็นจริงว่า สิ่งเหล่านั้นมีความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา จึงไม่ยินดียินร้าย
ไม่หลงติดในโลกธรรม และจิตที่ไม่ยินดียินร้ายไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่ถูกโลกธรรมนั้นๆ มา
กระทบ 
 

    การพัฒนาจิตที่ดีที่สุดคือเจริญสติปัฏฐาน เพราะถือว่ามีพร้อมทั้งสมถะและวิปัสสนา
ในตัว ผู้ปฏิบัติอาจเจริญสมถะวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐานไปจนถึงในเรื่องสัมมาสมาธิอันเป็นองค์
มรรคข้อที่ ๘ ก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐานไปจนถึงที่สุดก็ได้ หรือจะอาศัยสมาธิ
เพียงขั้นต้นๆ เท่าที่จ าเป็นมาประกอบ เจริญแต่วิปัสสนาฝุายเดียวกันตามแนวสติปัฏฐานนี้ ไป
จนถึงทีสุดก็ได้  วิปัสสนาเป็นหลักปฏิบัติส าคัญในพระพุทธศาสนาที่ได้ยินได้ฟังกันมาก พร้อมที่มี
ความเข้าใจไขว้เขวอยู่มากเช่นเดียวกัน จึงเป็นเรื่องที่ควรท าความเข้าใจในความหมายของวิปันนา
ดีขึ้น ทั้งในแง่สาระส าคัญ ขอบเขตความกว้างขวางและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ ตลอดจน
โอกาสที่จะฝึกฝนปฏิบัติ โดยสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตของคนทั่วไป ว่าเป็นไปได้และมีประโยชน์
เพียงใด เป็นต้น การพัฒนาจิตที่อาศัยการสติเป็นเครื่องก ากับนั้นมี ๔ ประการ คือ 
  ก) กายานุปัสสนา การพิจารณากาย หรือตามดูรู้ทันกาย 
   ๑) อานาปานสติ คือ ในในที่สงัด นั่งขัดสมาธิ ตั้งสติก าหนดลมหายใจ
เข้าออก โดยอาการต่างๆ 
   ๒) ก าหนดอิริยาบถ คือ เมื่อยืน เดิน นั่ง นอน หรือร่างกายอยู่ใน
อาการออก โดยอาการต่างๆ 
   ๓) สัมปชัญญะ คือ มีสัมชัญญะในการกระท าและความเคลื่อนไหวทุก
อย่าง เช่น การก้าวเดิน การเหลียวมอง การเหยียดมือ นุ่งห่มผ้า กิน ดื่ม เคี้ยว ถ่ายอุจจาระ 
ปัสสาวะ การตื่น การหลับ การพูด การนิ่ง เป็นต้น 
   ๔) ปฏิกูลมนนิการ คือ พิจารณาร่างกายของตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ซึ่งมี
ส่วนประกอบที่ไม่สะอาดต่างๆ มากมายมารวมๆ อยู่ด้วยกัน 
   ๕) ธาตุมนสิการ คือ พิจารณาร่างกายของตน โดยให้เห็นแยกประเภท
เป็นธาตุ ๔ แต่ละอย่าง 



๑๗๖ 

 

   ๖) นวสีวถิกา คือ มองเห็นศพที่อยู่ในสภาพต่างๆ กันโดยระยะเวลา ๙ 
ระยะ ตั้งแต่ตายใหม่ๆ ไปจนกระดูกผุแล้วในแต่ละกรณีนั้น ให้ย้อนมานึกถึงร่างกายของตน ว่าก็
จะต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน 
   

  ข) เวทนานุปัสสนา การตามดูรู้ทันเวทนา คือเมื่อเกิดความรู้สึกสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี 
เฉยๆ ก็ดีทั้งที่เป็นชนิดสามิส และนิรามิส ก็รู้ชัดตามท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้นๆ 
  ค) จิตตานุปัสสนา การตามดูรู้ทันจิต คือ จิตของตนในขณะนั้นๆ เป็นอย่างไร 
เช่น มีราคะ ไม่มีราคะ มีโทสะ ไม่มีโทสะ มีโมหะ ไม่มีโมหะ ฟูุงซ่าน เป็นสมาธิ หลุดพ้น ยัง ไม่
หลุดพ้น ฯลฯ ก็รู้ชัดตามที่เป็นอยู่ในขณะนั้นๆ  
  ง) ธัมมานุปัสสนา การตามดูรู้ทันธรรม คือ 
   ๑) นิวรณ์ คือ รู้ชัดในขณะนั้นๆ ว่า นิวรณ์ ๕ แต่ละอย่างๆ มีอยู่ในใจ
คนหรือไม่ ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นได้อย่างไร ที่เกิดขึ้นแล้ว ละเสียได้ย่างไร ที่ละได้แล้ว ไม่เกิดขึ้ นอีก
ต่อไปอย่างไร รู้ตามที่เป็นไปอยู่ในขณะนั้นๆ 
   ๒) ขันธ์ คือ ก าหนดรู้ว่าขันธ์ ๕ แต่ละอย่าง คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร
ดับดับไปได้อย่างไร 
   ๓) อายตนะ คือ รู้ชัดในอายตนะภายในภายนอกแต่ละอย่างๆ รู้ชัดใน
สัญโญชน์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอายตนะนั้น รู้ชัดว่าสัญโญชน์ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นได้อย่างไร ที่
เกิดข้ึนแล้ว ละเสียได้อย่าง ที่เกิดขึ้นแล้ว ละเสียได้อย่างไร ที่ละแล้ว ไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปอย่างไร 
   ๕) โพชฌงค์ คือ รู่ชัดในขณะนั้นๆ ว่า โพชฌงค์ ๗ แต่ละอย่างๆ มีอยู่
ในใจตนหรือไม่ ที่ยังไม่เกิดเกิดข้ึนได้อย่างไร ที่เกิดข้ึนแล้ว ไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปอย่างไร 
   ๕) อริยสัจ คือ รู้ชัดอริยสัจ ๔ แต่ละอย่าง ตามความเป็นจริง ว่าคือ
อะไรเป็นอย่างไร ในตอนท้ายของทุกข้อที่กล่าวนี้มีข้อความอย่างเดียวกันว่าภิกษุพิจารณาเห็น
กายในกายภายใน (ของตนเอง) อยู่บ้าง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก (ของตนอ่ืน) อยู่บ้าง
พิจารณาเห็นกายภายใน ทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่บ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ ความเสื่อมสิ้นไปใน
กายอยู่บ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปนอกกายอยู่บ้าง ก็แล มีสติ
ปรากฏชัดว่า “กายมีอยู่” เพียงเพ่ือเป็นความรู้และเพ่ือส าหรับระลึกเท่านั้น แลเธอเป็นอยู่อย่าง
ไม่อิงอาศัย และไม่ยึดติดมั่นสิ่งใดๆ ในโลก 
  จากข้อความในค าแสดงสติปัฏฐานแต่ละข้ออ้าง จะเห็นได้ว่า ในเวลาปฏิบัตินั้น
ไม่ใช่สติเพียง แต่มีธรรมขออ่ืนๆ ควบอยู่ด้วยธรรมที่ไม่บ่งถึงไว้ก็คือสมาธิซึ่งจะมีอยู่ด้วยอย่างน้อย
ในขั้นอ่อนๆ พอใช้ส าหรับการนี้ ส่วนธรรมที่ระบุไว้ด้วย ได้แก่ 
  ก) อาตาปิ มีความเพียร ได้แก่องค์มรรคข้อ ๖ คือสัมมาวายามะ ซึ่งหมายถึง
เพียรระวังปูองกันและละความความชั่ว กับเพียรสร้างและรักษาความดี 
  ข) สัมปชาโน มีสัมปชัญญะ คือตัวปัญญา ได้สัมมาทิฏฐิ 



๑๗๗ 

 

  ค) สติมา มีสติ หมายถึง สัมมาสติ 
  ข้อความต่อไปที่ว่า “ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้” แสดงถึงท่าทีที่
เป็นผลจากการมีสติสัมปชัญญะว่าเป็นกลาง เป็นอิสระ ไม่ถูกกิเลสผูกพัน ทั้งในแง่ติดใจอยากได้
และขัดเคืองเสียใจในกรณีนั้นๆ 
 

  อาตาปี สมฺปชาโน สติมา แปลว่า มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ได้แก่ มี
สัมมาวายามะ สัมมาทิฏฐิและสัมมาสติ ซึ่งเป็นองค์มรรคประจ า ๓ ข้อ ที่ต้องใช้ควบไปด้วยกัน
เสมอในการเจริญองค์มรรคทั้งหลายทุกข้อ ความเพียรคอยหนุนเร้าจิต ไม่ให้ย่อท้อหดหู่ไม่ให้รีรอ
ล้าหรือถอยหลัง จึงไม่เปิดช่องให้อกุศลธรรมเกิดขึ้น แต่เป็นแรงเร่งให้จิตเดินรุดหน้าต่อไป หนุน
ให้กุศลธรรมต่างๆ เจริญยิ่งขึ้น สัมปชัญญะ คือ ตัวปัญญาที่พิจารณาและรู้เท่าทันอารมณ์ที่สติ
ก าหนดท าให้ไม่ให้หลงไปได้ และเข้าใจถูกต้องตามสภาวะที่เป็นจริง สติคือ ตัวก าหนดจับอารมณ์
ไว้ ท าให้ตามทันทุกขณะไม่ลืมเลือนสับสน 
 

 การพยายามฝึกฝนตนเองให้สามารถรักษาสภาพจิตให้มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา 
สามารถกระท าได้ ดังนี้ 

 ๑. ฝึกที่ลมหายใจ เรียกว่า หายใจอย่างฉลาดเพราะการหายใจเป็นอุบายวิธีที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการเจริญสติเพ่ือพัฒนาไปสู่ความพ้นทุกข์ตามค าสอนของพระพุทธเจ้า ลม
หายใจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกายและจิตใจให้เป็นอันหนึ่งเดียวกัน น าไปสู่สันติและความ
สงบ เป็นอุปกรณ์เพ่ือความรู้ตัวทั่วพร้อม น าไปสู่การพิจารณาปรากฏการณ์ธรรมชาติและท าให้
เกิดความรู้แจ้ง พ้ืนฐานการใช้ลมหายใจเป็นอุปกรณ์ท าให้เกิดสติคือ การหายใจอย่างเป็น
ธรรมชาติ ก าหนดความรู้สึกในลมหมายใจโดยไม่ต้องดัดลม เมื่อฝึกหายใจอย่างมีสติ ความคิดที่
ล่วงไปในอดีตหรือความวิตกกังวลกับอนาคตที่ครอบง าอยู่จะหยุดลงโดยธรรมชาติ ท าให้มีความ
สงบ ผ่อนคลาย และเกิดพลังสมาธิ อาจภาวนา “หายใจเข้า – หายใจออก” “เข้า-ออก” “ยุบ
หนอง-พอหนอ” “พุทโธ” ก็ได้ การก าหนดลมหายใจนั้นสาระส าคัญคือการก าหนดรู้ปัจจุบันขณะ 
โดยการตามรู้ลมหายใจของตนเอง  

 ๒. ฝึกการรับประทานอาหารอย่างมีสติการรับประทานอาหารเป็นการฝึกเจริญ
สติอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างมากในกิจกรรมภาวนาเริ่มต้นด้วยการตักอาหารในปริมาณ
ที่พอดี เมื่อน าอาหารเข้าปากให้เคี้ยวช้าๆ อย่างมีสติควรเคี้ยวอาหารอย่างน้อย ๓๐ ครั้งต่อค า
จนกระทั่งอาหารนั้นละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารไม่ต้องท างานหนักจนเกินไป ทั้งช่วย
ให้ร่างกายดูดซับสารอาหารได้ดีมากขึ้นด้วย และท าให้เราเบิกบานในแต่ละค าของอาหาร 
รับประทานอาหารในความเงียบ ไม่มีการพูดคุยกันในขณะรับประทานอาหาร 



๑๗๘ 

 

 ๓. ฝึกการสนทนากันอย่างมีสติ ไม่ใช้อารมณ์เชิงลบในการสนทนา ฝึกฟังอย่าง
ลึกซึ้ง ด้วยการเปิดใจให้กว้าง รับฟังอย่างไม่ตัดสิน และเป็นการฝึกพูดด้วยภาษาแห่งความรักอีก
รูปแบบหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการฝึกเจริญสติ  
 

  ดังนั้น การเจริญสติปัฏฐานจึงเป็นการอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งท าให้ภาพตัวตน
ที่จิตอวิชชาปั้นแต่งไม่มีช่องที่จะแทรกตัวเข้ามาในความคิดแล้วก่อปัญหาขึ้นได้เลย นั่นคือ การ
รู้เท่าทันอวิชชาและกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นในตนเอง สติปัฏฐานจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในฐานะที่
เป็นที่ตั้งของการพัฒนาจิตอย่างสมบูรณ์แบบ 
  

  จากเรียงความของนักเรียนโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์สะท้อนออกมาใกล้เคียง
กันถึงวุฒิภาวะของเยาวชนที่เป็นสาเหตุส าคัญของการท าอัตวินิบาตกรรม เป็นด้วยอายุ 
การศึกษา และประสบการณ์ที่ยังขาดความรอบคอบ ท าให้เกิดความอ่อนไหวต่อค าต าหนิ ดุด่า
ของผู้ปกครอง หรืออ่อนไหวต่อแรงกระทบเชิงลบที่ตนเองได้พบเจอ จิตที่มีสภาพอ่อนแอ เมื่อได้
เจอสถานการณ์ที่รุนแรงจึงไม่อาจต้านทานได้ การพัฒนาจิตให้เข้มแข็ง มั่นคง จึงเป็นการปูองกัน
การท าอัตวินิบาตกรรมได้อย่างดียิ่ง 

 

   ๒. การพัฒนาทัศนคติ ทัศนคติเป็นเรื่องส าคัญเป็นอย่างมากในการด าเนินชีวิต ผู้มี
ปกติคิดแต่เชิงลบ เมื่อมีอุปสรรคมักพบปัญหาทุกทางออก แต่ผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกจะพบทางออก
ทุกปัญหา สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ เช่น กรมสุขภาพจิต ควรเสริมสร้างและรณรงค์ให้
เกิดการคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ ผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกจะมองโลกในทางที่สดใส น่าอยู่ จะ
มองข้ามปัญหาที่มีอยู่อย่างฉลาด การคิดเชิงบวกเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้ ยกตัวอย่างเช่น 

 ๑) การบันทึกความดีประจ าวัน เป็นการทบทวนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
เพ่ือให้เกิดก าลังใจและความภูมิใจในตนเอง หากวันไหนที่นึกไม่ออกหรือไม่พบสิ่งที่ตนเองได้ท า
ความดี จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้เร่งท าความดีในแต่ละวัน เมื่อครบสัปดาห์หรือครบเดือนให้น า
บันทึกมาทบทวนให้เกิดความชินในความดี 

 ๒) การเป็นอาสาสมัคร การช่วยเหลือผู้อ่ืนผ่านการท างานอาสาสมัครเป็นการ
เพ่ิมความมั่นใจในตัวเอง ท าให้รู้สึกมีเปูาหมาย ลดความซึมเศร้า และท าให้สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตดีขึ้น การเป็นอาสาสมัครนั้นควรอาสาในสิ่งที่ตนเองถนัด เช่น หากชอบร้องเพลก็ไป
อาสาร้องเพลงให้ผู้ปุวยในโรงพยาบาล หากชอบอ่านหนังสือก็ให้อาสาอ่านหนังสือให้คนพิการตา
บอด เป็นต้น 

 ๓) การให้อภัยตนเอง เป็นการแสดงความเมตตาต่อตนเองเมื่อตนได้ท าผิดโดย
ไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นความผิดเล็กๆ น้อยๆ โดยไม่เก็บมาสะสมจนกลายเป็นอารมณ์ขุ่นมัวและ
กลายเป็นปมด้อยของตนเอง  



๑๗๙ 

 

 ๔) การพูดเสริมแรงแก่ผู้อ่ืน หรือการชมผู้อ่ืน เป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีแก่
บุคคลรอบข้าง เพราะค าชมนั้นสามารถกระตุ้นความภาคภูมิใจในตนเองทั้งในตัวผู้กล่าวชมและ
ผู้รับค าชม การบอกคนอ่ืนว่าคุณชอบหรือชื่นชมอะไรในตัวเขาท าให้คุณรู้สึกดี นอกจากนี้การ
กล่าวชมยังทะลายก าแพงทางสังคมและท าให้คนเราใกล้ชิดกันมากข้ึนอีกด้วย 

 ๕) หยุดเปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืน ทั้งที่ดีกว่าและด้อยกว่า เพราะมนุษย์มี
ศักยภาพที่แตกต่างกัน การวัดความสามารถของตนเองกับคนอ่ืนเป็นหนทางที่น าไปสู่ความรู้สึก
เชิงลบและความสงสัยในความสามารถของตัวเองเสมออย่างแน่นอน เนื่องจากจะต้องมีใครในโลก
นี้สักคนที่ท าอะไรบางอย่างได้ดีกว่าตน การเปรียบเทียบจึงเป็นการสร้างความคาดหวังที่จะน าไปสู่
ความล้มเหลวทุกครั้ง 

 

   ขั้นตอนที่ ๒ ท าให้กล้าด้วยสมาธินี้มุ่ งเน้นที่การพัฒนาตัวเองให้พร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ อุปสรรค ปัญหาต่างๆ อย่างฉลาด และรู้เท่าทันปัญหาอย่างมีสติ เป็น
ขั้นตอนการยุติต้นตอของการท าอัตวินิบาตกรรม 

 
๓. ท าให้แกร่งด้วยปัญญา 

 ขั้นตอนนี้เป็นการพัฒนาไปสู่ภาวะที่ปราศจากปัญหาและความทุกข์ ด้วยการเข้ าทุกข์
และปัญหานั้นอย่างถูกต้อง เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ใน
พระพุทธศาสนานั้นมีแนวคิดว่า ปัญญาเป็นรัตนของนรชน ผู้ใดมีปัญญาย่อมสามารถแก้ไขปัญหา
ได้ เปรียญเสมือนแสงสว่างในที่มืด การท าให้แกร่งด้วยปัญญา จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันการ
ท าอัตวินิบาตที่ยั่งยืน การพัฒนาปัญญาจึงมีความส าคัญสูงสุดเพราะปัญญาเป็นตัวน าทางและ
ควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดมนุษย์จะมีพฤติกรรมอะไรอย่างไรและแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้น า
หรือบอกทางให้เท่าใดและปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจให้ทางออกแก่จิตใจเช่นเมื่อจิตใจอึดอัดมี
ปัญหาติดตันอยู่พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไรจิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ 

 

   แนวทางการท าให้แกร่งด้วยปัญญานี้สามารถท าได้โดยวิธีการที่เรียกว่าปรโตโฆสะและ
โยนิโสมนสิการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
   ๑. ปรโตโฆสะ 

    ปัจจัยภายนอกที่ท าให้เกิดปัญญา คือ ปรโตโฆสะ หมายถึง เสียงจากผู้อ่ืนหรือเสียง
จากภายนอก มีความหมายครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมภายนอกทุกประการที่มีอิทธิพลต่อการ
หล่อหลอมชีวิตของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นค าแนะน า ค าสั่งสอน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสาร ค าอธิบายชี้แจง ตลอดจนการเรียนรู้และการเลียนแบบจากแหล่งภายนอกต่างๆ อาจ
เรียกว่า ปัจจัยทางสังคมหรือกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมก็ได้ โดยแหล่งส าคัญของการ
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เรียนรู้ประเภทนี้ เช่น พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ มิตรสหาย คนมีชื่อเสียง สื่อมวลชนทุกแขนง ตลอด
ถึงสถาบันศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น  
    ๒. โยนิโสมนสิการ   

ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญญา คือ การมีโยนิโสมนสิการ หมายถึงการท าไว้ในใจโดยถูกอุบาย 
โดยถูกทางกล่าวคือ การนึก การน้อม การผูกใจ การใฝุใจ การท าไว้ในใจในสิ่งที่ไม่เที่ยง ในสิ่งที่
เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ ในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าอนัตตา ค าว่า “โยนิโสมนสิการ” ประกอบด้วย โยนิโส 
+ มนสิการ โยนิโส แปลว่า ต้นเหตุต้นเค้า แหล่งเกิด ส่วนค าว่า “มนสิการ” แปลว่าการท าในใจ 
การคิด ค านึง นึกถึงใส่ใจ พิจารณา เมื่อรวมสองค าเข้าด้วยกันมักแปลสืบๆ กันมาว่า การท าในใจ
โดยแยบคาย หมายถึง การใช้ความคิดถูกวิธีคิดอย่างมีระเบียบ คิดหาเหตุผล สืบค้นต้นเค้า สืบ
สาวให้ตลอดสาย แยกแยะสิ่งทั้งหลายให้เห็นความจริงตามความสัมพัทธ์ แห่งเหตุปัจจัย โดยไม่
เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปาทานของตนเข้าจับ ไตรสิกขากับโยนิโสมนสิการ ก็ถือว่าเป็น
หลักธรรมที่จะต้องคอยอาศัยหนุนเนื่องกันอยู่เสมอ กล่าวคือ โยนิโสมนสิการถือเป็นเบื้องต้น หรือ
พ้ืนฐานของการศึกษาตามหลักไตรสิกขา เพราะเมื่อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้น ก็ท าให้บุคคลนั้นรู้จัก
ตั้งตัวไว้ชอบ คือด ารงชีวิตอยู่หลักเบื้องต้นของไตรสิกขา คือศีล และเมื่อบุคคลมีศีลเป็นพ้ืนฐานใน
การด าเนินชีวิต ก็เป็นขั้นตอนที่จะท าให้ง่าย และเป็นการปูพ้ืนฐานให้ เกิดสมาธิ และปัญญา
ตามมาเป็นล าดับ 

โดยสรุปคือ การสร้างปัญญาเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการเข้าใจใน
ชีวิตและโลกตามความเป็นจริง จะท าให้เกิดปัญญาเท่าทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่เลือก
วิธีการกระท าอัตวินิบาตกรรมเป็นทางออกในแก้ปัญหา กระบวนการปลูกปัญญานั้นมี ๒ ประการ
คือ ปรโตโฆสะ การรับฟังผู้อ่ืน และโยนิโสมนสิการ การคิดอย่างแยบคาย รอบคอบ ด้วยธรรม ๒ 
ประการนี้จะท าให้เกิดทัศนะ ความรู้ที่ถูกต้อง อันจะเป็นการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมได้ 

 

  ๔. องค์ความรู้จากการวิจัย 

   องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง ศึกษาวิธีการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของ
เยาวชน คือ แนวทางการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชน ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้
ส าหรับเยาวชนทั่วไปในการปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรม โดยจ าแนกออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ 
การท าให้กลัว ท าให้กล้า และท าให้แกร่ง โดยทั้ง ๓ ขั้นตอนนี้ได้ประยุกต์มาจากหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่เรียกว่าไตรสิกขา กล่าวคือ การท าให้กลัวนั้นสามารถท าได้โดยการน าหลักของ
ศีล ๕ มาเป็นแนวทาง พร้อมทั้งพุทธจริยศาสตร์ที่เก่ียวกับการฆ่าตัวตาย กฎเกณฑ์ทางสังคม และ
หลักว่าด้วยการด ารงชีวิตมนุษย์ ในหลักการนี้สิ่งที่ต้องเน้นคือการสร้างความตระหนักและชี้โทษ
ให้เห็นภัยและผลกระทบของการฆ่าตัวตาย เพ่ือจิตให้เกิดธรรมที่ท าให้กลัวต่อบาป คือ หิริและ
โอตตัปปะ  
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   ส าหรับการท าให้กล้านั้น ท าได้โดยการน าหลักการของเรื่องสมาธิมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนา เนื่องจากการฆ่าตัวตายมีผลมาจากสภาพจิตที่อ่อนแอ ไม่พร้อมส าหรับการเผชิญ
ปัญหาอย่างมีสติ การพัฒนาจิตด้วยแนวทางของสมาธิจะเป็นการยกระดับคุณภาพจิตให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อจิตมีประสิทธิภาพแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาที่มากระทบได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม จิตใจไม่หวั่นไหวไปในอกุศล ขั้นตอนนี้จึงเป็นการเติมพลังให้แก่จิตใจให้กล้าหาญยิ่งขึ้น 
จิตที่ผ่านการอบรมฝึกฝนมาดีแล้วย่อมน าความสุขมาให้ในที่สุด 

   ส าหรับการท าให้แกร่งนั้น ท าได้โดนการน าหลักการของปัญญาในไตรสิกขามาเป็น
แนวทาง หมายถึง การท าความรู้ ความเข้าใจอย่างเหมาะสมและถูกต้องในชีวิต ปัญญาจะ
สามารถแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนนี้จะต้องพัฒนาสู่วิถีที่ว่า “ทุกปัญหามี
ทางออก” เพ่ือแก้ไขทรรศนะเชิงลบที่ว่า “ทุกทางออกมีปัญหา”  

 

   โดยสรุปแล้ว วิธีการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนสามารถน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางได้อย่างเหมาะสม เพราะสาเหตุของการท า
อัตวินิบาตกรรมนั้น หากพิจารณาโดยตลอดถึงท่ีสุดแล้วล้วนเกิดจากสภาพจิตที่หดหู่ จิตไม่มีก าลัง 
เมื่อถึงคราวมีปัญหาเข้ามาถาโถม สภาพจิตที่อ่อนแออยู่แล้วจึงส่งผลให้ตัดสินใจในทางที่ผิด จิตจึง
เป็นตัวตัดสินสุดท้ายว่าจะอยู่หรือจะตาย การพัฒนาจิตจึงเป็นปราการด่านส าคัญของการฆ่าตัว
ตาย พระพุทธศาสนามีแนวค าสอนที่เกี่ยวกับเรื่องจิตโดยเฉพาะ มีหลักการเพ่ือมุ่งเปูาไปที่พัฒนา 
ยกระดับคุณจิต แม้ความสุขสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานก็ล้วนเกิดแต่การพัฒนาจิต
เท่านั้น แต่เมื่อน ามาสู่วิธีการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมแล้ว พระพุทธศาสนามีหลักการที่
เรียกว่าไตรสิกขา เป็นหลักการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาการ
ท าอัตวินิบาตกรรมได้เป็นอย่างดียิ่ง  
 

การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
 
๑. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันศึกษา            

 - สามารถน าผลวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน และการอบรมเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตแก่เยาวชน โดยจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียน และสนับสนุนโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการปูองกันการกระท าอัตวินิบาตกับทุกช่วง
วัย 
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        - สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของสถาบันการศึกษา  

ให้มีการบูรณาการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไปส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชน

ในโรงเรียนอย่างต่อเนือง 

๒. กิจกรรมวิชาการ 

     - น าผลวิจัยเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ โรงพยาบาล สถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร์ ส านักงานพระสอนศีลธรรม เพ่ือน าผลวิจัยไปจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการ

กระท าอัตวินิบาตแก่เยาวชนและในช่วงวัยต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน

จัดเผยแพร่ผลงานไปทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ในรูปแบบต่างเพ่ือแสดงผลงานให้เป็นที่ยอมรับ

สู่สาธารณชน  

๓. กิจกรรมด้านวิชาการ 

- ได ้ม ีการน าผลงานการว ิจ ัยเข ้าไปบ ูรณาการก ับรายว ิชาสังคมศึกษา ที ่จ ัดการเร ียนการสอนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง 
- ได ้ม ีการนำเสนอบทความว ิจ ัยในการประช ุมว ิชาการระด ับชาติ ซึ ่งจ ัดโดยว ิทยาล ัยสงฆ์หริพูนชัย 
ล าพูนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- ได้มีการจัดท าแผ่นพับสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเผยแผ่ กับหน่วยงาน องค์กรภาค สังคม 
ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
การประชาสมัพนัธ์ 
มีการเผยแผ่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยทางเว็บไซต์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, http://www.pl.mcu.ac.th 

ส่วนการประชาสัมพันธ์เผยแผ่ในสิ่งพิมพ์กาลังอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 



๑๘๓ 

 

ประวัติผู้วิจัย 

๑.  ชื่อ – สกุล(ภาษาไทย)  :  ดร. สุนทร  สุขทรัพย์ทวีผล 
     ชื่อ – สกุล(ภาษาอังกฤษ) :   Dr.Sunthorn  Sukhsaptaweephol 
๒. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน: ๓-๖๕๐๔-๐๐๓๙๐-๐๓-๔ 
๓.  เกิด :  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๔.  ที่อยู่ : ๓๔/๑๕ หมู่ ๕ ต าบลวัดเกาะ  อ าเภอศรีส าโรงจังหวัดสุโขทัย  ๖๔๑๒๐ 
๕.  โทรศัพท์ :  ๐๙๗๙๑๘๑๖๓๖ 
๖.  การศึกษา :  น.ธ. เอก ม.๖  
  :  พธ.บ. สังคมวิทยา  มจร.วิทยาเขต  เชียงใหม่   พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  :  M.A. (Philosophy) Mysore  University,India.พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  :  พธ.ด. (พระพุทธศาสนา ) มจร.วิทยาเขต  เชียงใหม่พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๗.  สถานที่ท างาน : วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  ต าบลบึงพระ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
๘.  ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๙.  ประสบการณ์ : เป็นอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ ถึงปัจจุบัน                               
๑๐. งานวิชาการ : หนังสือ ปรัชญาเบื้องต้น (แต่งร่วม) , ศาสนาทั่วไป (แต่งร่วม), สุนทรียศาสตร์  
      ,ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่, พระพุทธศาสนามหายาน, ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
๑๑.  เอกสารประกอบการสอน : ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ,ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง,  

๑๒. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลังไม่เกิน  

       ๕ ปี) 

๑) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ๑. “การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและการพัฒนาตนเองตามหลัก 
     มงคล สูตรที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วง” เสนอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (๒๕๖๐) 
๒) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ๑. “ศึกษาวิธีป้องกันการกระท าอัตวินิบาตของเยาวชา ” 
     เสนอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (๒๕๖๑) (ก าลังด าเนินการอยู่) 



๑๘๔ 

 

๓) นักวิจัยร่วม โครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ป่าตามหลักคาสอนพระพุทธศาสนาเถร

วาท” เสนอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (๒๕๔๗) 

 ประวัติผู้ร่วมวิจัย 

๒. นักวิจัยร่วม 
ชื่อ  :  พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร.(จารุวณฺโณ/กวางทอง) 
 :       Phrakhru Phiphitcharutham,Dr.  
เกิด :  ๓๐  กันยายน   ๒๕๑๒ 
สถานที่เกิด :  บ้านบึงเฒ่า  ต าบลหนองโสน  อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร 
การศึกษา  : นธ.เอก, ปริญญาตรี (๒๕๔๖),  พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  
   สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ปริญญาโท (๒๕๔๘), การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม), 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  ปริญญาเอก (๒๕๕๓),ศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต (ศน.ด.),  
  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  

ต าแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจ าสาขาพรพุทธศาสนา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
  รักษาการผู้อ านวยการบัณฑิมศึกษา 
ที่อยู่ปัจจุบัน :  วัดบึงเฒ่า เลขที่ ๕๕  หมู่ ๕  ต าบลหนองโสน  อ าเภอสาม
ง่าม  
  จังหวัดพิจิตร   รหัสไปรษณีย์  ๖๖๑๔๐ 
ที่ติดต่อสถานที่ท างาน : วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  เลขที่ ๒๑๗  หมู่ ๖  ต าบลบึงพระ  อ าเภอเมือง   
  จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์  ๖๕๐๐๐   
  โทรศัพท์.๐๘-๑๔๗๔-๑๕๘๙ 

  E-mail : pj_towd@hotmail.com 



๑๘๕ 

 

ประวัติคณะผู้วิจัย 
 

๓. นักวิจัยร่วม 
ชื่อ  :  นายภูวเดช   สินทับศาล  
 :      Mr. PhuwadetSintabsan 
เกิด :  วันที่ ๑๕   เดือน พฤษภาคม   ๒๕๒๐ 
สถานที่เกิด :  บ้านหนองทอง  ต าบลวังหินลาด  อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น   
  รหัสไปรษณีย์  ๔๐๑๓๐ 
การศึกษา  : นธ.เอก, ป.ธ. ๑-๒, ส านักเรียนวัดศิริธรรมิกาวาส   

        ปริญญาตรี (๒๕๔๗), พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  
   สาขาวิชาศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

        ปริญญาโท (๒๕๕๒), ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม), 
  สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ต าแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจ าสาขาวิชาปรัชญา  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  เลขานุการกรรมการบริหารหลักสูตร  สาขาวิชาปรัชญา 
ที่อยู่ปัจจุบัน :  ๙/๒๓  หมู่ ๖  ต าบลวังพิกุล  อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
  รหัสไปรษณีย์  ๖๕๑๓๐ 
ที่ติดต่อสถานที่ท างาน : วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช                                      
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  เลขที่ ๒๑๗  หมู่ ๖  ต าบลบึงพระ  อ าเภอเมือง   
  จังหวัดพิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์   ๖๕๐๐๐    
  โทรศัพท์.  ๐๘-๕๖๘๐-๖๘๙๙ 

  E-mail : phuwadet@gmail.com 
 

 



๑๒๙ 

 

 

ประวัติผูว้ิจัย 

๑.  ชื่อ – สกุล(ภาษาไทย)  :  ดร. สุนทร  สุขทรัพย์ทวีผล 
ชื่อ – สกุล(ภาษาอังกฤษ) :   Dr.Sunthorn  Sukhsaptaweephol 
๒. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน: ๓-๖๕๐๔-๐๐๓๙๐-๐๓-๔ 
๓.  เกิด :๒๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๔.  ที่อยู่ : ๓๔/๑๕ หมู่ ๕ ต าบลวัดเกาะ  อ าเภอศรีส าโรงจังหวัดสุโขทัย  ๖๔๑๒๐ 
๕.  โทรศัพท์  :๐๙๗๙๑๘๑๖๓๖ 
๖.  การศึกษา  :น.ธ. เอก ม.๖  
   :พธ.บ. สังคมวิทยา  มจร.วิทยาเขต  เชียงใหม่   พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 :  M.A. (Philosophy) Mysore  University,India.พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 : พธ.ด. (พระพุทธศาสนา ) มจร.วิทยาเขต  เชียงใหม่พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๗.  สถานที่ท างาน : วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  ต าบลบึงพระ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
๘.  ต าแหน่ง :อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๙.  ประสบการณ์ : เป็นอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ ถึงปัจจุบัน                               
๑๐. งานวิชาการ : หนังสือ ปรัชญาเบื้องต้น (แต่งร่วม) ,  
ศาสนาทั่วไป (แต่งร่วม), สุนทรียศาสตร์ ,ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 
พระพุทธศาสนามหายาน ,  ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
๑๑.  เอกสารประกอบการสอน :ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ,ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง,ญาณวิทยา, 
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 

๑๒. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี) 

๑) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ๑. “การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและการพัฒนาตนเองตามหลักมงคลสูตรที่

ปรากฏในสุภาษิตพระร่วง” เสนอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (๒๕๖๐) 

๒) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ๑. “วิธีป้องกันการกระท าอัตวินิบาตของเยาวชา ” 

 เสนอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (๒๕๖๑) (ก าลังด าเนินการอยู่) 



๑๓๐ 

 

 

๓) นักวิจัยร่วม โครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ป่าตามหลักคาสอน 

พระพุทธศาสนาเถรวาท” เสนอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (๒๕๔๗) 

 ๔)  นักวิจัยร่วม โครงการวิจัยเรื่อง “” เสนอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (๒๕๖๐)   
 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย 

๒. นักวิจัยร่วม 
ชื่อ  :  พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร.(จารุวณฺโณ/กวางทอง) 
 :       Phrakhru Phiphitcharutham,Dr.  
เกิด :  ๓๐  กันยายน   ๒๕๑๒ 
สถานที่เกิด :  บ้านบึงเฒ่า  ต าบลหนองโสน  อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร 
การศึกษา  : นธ.เอก, ปริญญาตรี (๒๕๔๖),  พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  
   สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

  
 
ปริญญาโท (๒๕๔๘), การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม), 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  ปริญญาเอก (๒๕๕๓),ศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต (ศน.ด.),  
  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  

ต าแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจ าสาขาพรพุทธศาสนา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
  รักษาการผู้อ านวยการบัณฑิมศึกษา 
ที่อยู่ปัจจุบัน :  วัดบึงเฒ่า เลขที่ ๕๕  หมู่ ๕  ต าบลหนองโสน  อ าเภอสามง่าม  
  จังหวัดพิจิตร   รหัสไปรษณีย์  ๖๖๑๔๐ 
ที่ติดต่อสถานที่ท างาน : วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  เลขที่ ๒๑๗  หมู่ ๖  ต าบลบึงพระ  อ าเภอเมือง   



๑๓๑ 

 

 

  จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์  ๖๕๐๐๐   
  โทรศัพท์.๐๘-๑๔๗๔-๑๕๘๙ 

  E-mail : pj_towd@hotmail.com 
 
 
 

ประวัติคณะผู้วิจัย 
 

๓. นักวิจัยร่วม 
ชื่อ  :  นายภูวเดช   สินทับศาล  
 :      Mr. PhuwadetSintabsan 
เกิด :  วันที่ ๑๕   เดือน พฤษภาคม   ๒๕๒๐ 
สถานที่เกิด :  บ้านหนองทอง  ต าบลวังหินลาด  อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น   
  รหัสไปรษณีย์  ๔๐๑๓๐ 
การศึกษา  : นธ.เอก, ป.ธ. ๑-๒, ส านักเรียนวัดศิริธรรมิกาวาส     

         ปริญญาตรี (๒๕๔๗), พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  
   สาขาวิชาศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
                                                     ปริญญาโท (๒๕๕๒), ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม), 
  สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ต าแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจ าสาขาวิชาปรัชญา  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  เลขานุการกรรมการบริหารหลักสูตร  สาขาวิชาปรัชญา 
ที่อยู่ปัจจุบัน :  ๙/๒๓  หมู่ ๖  ต าบลวังพิกุล  อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
  รหัสไปรษณีย์  ๖๕๑๓๐ 
ที่ติดต่อสถานที่ท างาน : วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช                                      
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  เลขที่ ๒๑๗  หมู่ ๖  ต าบลบึงพระ  อ าเภอเมือง   
  จังหวัดพิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์   ๖๕๐๐๐    



๑๓๒

โทรศัพท์.  ๐๘-๕๖๘๐-๖๘๙๙ 
E-mail : phuwadet@gmail.com



๑๘๒

ประวัติผู้วิจัย 

๑.  ชื่อ – สกุล(ภาษาไทย)  :  ดร. สุนทร  สุขทรัพย์ทวีผล 
ชื่อ – สกุล(ภาษาอังกฤษ) :   Dr.Sunthorn  Sukhsaptaweephol 
๒. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน:  
๓.  เกิด :๒๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๔.  ที่อยู่ : ๓๔/๑๕ หมู่ ๕ ต าบลวัดเกาะ  อ าเภอศรีส าโรงจังหวัดสุโขทัย  ๖๔๑๒๐ 
๕.  โทรศัพท์ :๐๙๗๙๑๘๑๖๓๖ 
๖.  การศึกษา :น.ธ. เอก ม.๖  

:พธ.บ. สังคมวิทยา  มจร.วิทยาเขต  เชียงใหม่   พ.ศ. ๒๕๓๙ 
:  M.A. (Philosophy) Mysore  University,India.พ.ศ. ๒๕๔๒ 
: พธ.ด. (พระพุทธศาสนา ) มจร.วิทยาเขต  เชียงใหม่พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๗.  สถานที่ท างาน : วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  ต าบลบึงพระ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
๘.  ต าแหน่ง :อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๙.  ประสบการณ์ : เป็นอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ ถึง
ปัจจุบัน       
๑๐. งานวิชาการ : หนังสือ ปรัชญาเบื้องต้น (แต่งร่วม) ,  
ศาสนาทั่วไป (แต่งร่วม), สุนทรียศาสตร์ ,ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 
พระพุทธศาสนามหายาน ,  ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
๑๑.  เอกสารประกอบการสอน :ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ,ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง, 

๑๒. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลังไม่เกิน 

๕ ปี) 

๑) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ๑. “การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและการพัฒนาตนเองตามหลัก

มงคลสูตรที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วง” เสนอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (๒๕๖๐) 

๒) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ๑. “วิธีป้องกันการกระท าอัตวินิบาตของเยาวชา ” 



๑๘๓ 

 

 เสนอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (๒๕๖๑) (ก าลังด าเนินการอยู่) 

๓) นักวิจัยร่วม โครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ป่าตามหลักคาสอน 

พระพุทธศาสนาเถรวาท” เสนอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (๒๕๔๗) 

 ๔)  นักวิจัยร่วม โครงการวิจัยเรื่อง “” เสนอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (๒๕๖๐)   
 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย 

๒. นักวิจัยร่วม 
ชื่อ  :  พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร.(จารุวณฺโณ/กวางทอง) 
 :       Phrakhru Phiphitcharutham,Dr.  
เกิด :  ๓๐  กันยายน   ๒๕๑๒ 
สถานที่เกิด :  บ้านบึงเฒ่า  ต าบลหนองโสน  อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร 
การศึกษา  : นธ.เอก, ปริญญาตรี (๒๕๔๖),  พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  
   สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   
 
ปริญญาโท (๒๕๔๘), การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม), 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  ปริญญาเอก (๒๕๕๓),ศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต (ศน.ด.),  
  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  

ต าแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจ าสาขาพรพุทธศาสนา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
  รักษาการผู้อ านวยการบัณฑิมศึกษา 
ที่อยู่ปัจจุบัน :  วัดบึงเฒ่า เลขที่ ๕๕  หมู่ ๕  ต าบลหนองโสน  อ าเภอสาม
ง่าม  
  จังหวัดพิจิตร   รหัสไปรษณีย์  ๖๖๑๔๐ 



๑๘๔ 

 

ที่ติดต่อสถานที่ท างาน : วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  เลขที่ ๒๑๗  หมู่ ๖  ต าบลบึงพระ  อ าเภอเมือง   
  จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์  ๖๕๐๐๐   
  โทรศัพท์.๐๘-๑๔๗๔-๑๕๘๙ 

  E-mail : pj_towd@hotmail.com 
 
 
 

ประวัติคณะผู้วิจัย 
 

๓. นักวิจัยร่วม 
ชื่อ  :  นายภูวเดช   สินทับศาล  
 :      Mr. PhuwadetSintabsan 
เกิด :  วันที่ ๑๕   เดือน พฤษภาคม   ๒๕๒๐ 
สถานที่เกิด :  บ้านหนองทอง  ต าบลวังหินลาด  อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น   
  รหัสไปรษณีย์  ๔๐๑๓๐ 
การศึกษา  : นธ.เอก, ป.ธ. ๑-๒, ส านักเรียนวัดศิริธรรมิกาวาส   

           ปริญญาตรี (๒๕๔๗), พุทธศาสตรบัณฑิต 
(พธ.บ.)  

   สาขาวิชาศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  

                                                     ปริญญาโท (๒๕๕๒), ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 
(ศศ.ม), 

  สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ต าแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจ าสาขาวิชาปรัชญา  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๘๕ 

 

  เลขานุการกรรมการบริหารหลักสูตร  สาขาวิชาปรัชญา 
ที่อยู่ปัจจุบัน :  ๙/๒๓  หมู่ ๖  ต าบลวังพิกุล  อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
  รหัสไปรษณีย์  ๖๕๑๓๐ 
ที่ติดต่อสถานที่ท างาน : วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช                                      
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  เลขที่ ๒๑๗  หมู่ ๖  ต าบลบึงพระ  อ าเภอเมือง   
  จังหวัดพิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์   ๖๕๐๐๐    
  โทรศัพท์.  ๐๘-๕๖๘๐-๖๘๙๙ 

  E-mail : phuwadet@gmail.com 
 
 

 


