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เรื่อง 

ความคิดเห็นของแพทยหญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข" ตอผลการศึกษาเรื่อง “การรายงานขาวฆาตัวตายในส่ือ

โทรทัศน” ของ Media Alert 



 

������� ความสัมพันธระหวางปญหาการฆาตัวตายและสถานการณโควิด-19 

���������� เนื่องดวย วันท่ี 10 กันยายน ของทุกปเปน วันปองกันการฆาตัวตายโลก ซ่ึงมีความสำคัญเพราะ

การฆาตัวตายเปนความสูญเสียทางสังคม การปองกันการฆาตัวตายตองมีสวนรวมจากภาคสวนอ่ืน ๆ เนื่องจาก

ที ่ผานมามักมองวาเปนเรื ่องของการแพทย การสาธารณสุข ทั ้งที ่ในความเปนจริง มีมิติอื ่นเกี ่ยวของ

คอนขางมาก 

ตองยอมรับวาสถานการณวิกฤตโควิด -19 สงผลภาพรวมท้ังโลก ปญหาสุขภาพจิตเปนปญหาท่ีตามมาในภาวะ

วิกฤตที่เกิดขึ้น โดยการฆาตัวตายเปนปลายทางของสถานการณ ประเทศไทยไมตางกับประเทศอื่นๆ ที่ปญหา

สุขภาพจิตเพ่ิมข้ึน อัตราผูท่ีฆาตัวตายสำเร็จไตระดับมาตั้งแต ป 2563 ตอมาป 2564 

�������ส่ือและการรายงานขาวฆาตัวตาย 

���������� ความสำคัญของงานการศึกษาเรื่อง “การรายงานขาวฆาตัวตายในสื่อโทรทัศน” ของ Media 

Alert คือ พบการย่ำอยูกับท่ีในการรายงานขาวดวยวิธีการแบบเดิม ๆ ท้ังท่ีในดานการปองกัน สื่อเปนมิติสำคัญ

ที่ทำใหการปองกันการฆาตัวตายในแตละประเทศสามารถเดินตอไป แตการรายงานขาวการฆาตัวตายของสื่อ 

ไมระมัดระวังใน 3 ผลกระทบ คือ 

1. ผลกระทบตอผูที่กำลังตัดสินใจที่จะฆาตัวตาย ภาพที่ปรากฏในขาวหรือที่สรุปมักไมตรงกับการฆา

ตัวตายสำเร็จในภาพรวม ยกตัวอยางเชน ประเทศไทยเพ่ิงพบวิธีฆาตัวตายดวยการรมควันในท่ีปด เม่ือไมก่ีปมา

นี้ ขณะนี้ไดกลายเปนวิธีที่ถูกนำเสนออยางคอนขางละเอียดในบางสื่อ จนทำใหเขาใจวา การรมควันฆาตัวตาย

คือการตายที่ไมทรมาน และมีวิธีบอกดวยวาทำอยางไรจะไมทรมาน การนำเสนออยางนี้ จะไปทำใหคนที่อยู

ระหวางลังเลใจ กังวลใจกับวิธีการ เริ่มพบวามีบางวิธีท่ีอาจตรงกับความตองการ 

2. ผลกระทบตอคนที่ยังอยู คือ การรายงานขาวแบบ Do and Don’t ทั้งหมด กระทบความเปนสวน

บุคคลทั้งผูเสียชีวิตซึ่งก็ลุกขึ้นมาพูดอะไรไมไดแลว การนำเสนอการพูดถึงผูเสียชีวิต มีผลกับผูที่ใกลชิดอยาง

มาก เปนบาดแผลท่ีมีความรุนแรงทางดานจิตใจ ในความเปนจริง การดูแลภายหลังจากการฆาตัวตายสำเร็จมัน

ไมงาย ทุกคนตองคอย ๆ ผานชวงเวลานี้ไป วิธีรายงานขาวท่ีบางทีเราอารมณมาก ๆ หรือดวนสรุปบางประเด็น 

สงผลกระทบกับคนท่ียังอยู 

3. สำคัญที่สุด คือ มิติในเรื่องทางสังคม เมื่อภาพขาวกลายเปนภาพจำของคนในสังคม ขณะนี้เรามี

กลุมจังหวัดที่มีอัตราฆาตัวตายสูง การลงไปทำงานในพื้นที่ พบการไมอยากพูดถึงเรื่องการฆาตัวตาย เพราะ

ภาพที่ปรากฏในสื่อ ทำใหรูสึกวาการฆาตัวตายเปนเรื่องที่ไมอยากพูดถึง เมื่อจังหวัดไมอยากพูดถึง ก็จะไมรูถึง



ความเสี่ยงในงานท่ีตองปองกันการฆาตัวตาย ดวยความท่ีไมอยากพูดถึงจึงไมดูขอมูลจริง แตอนุมานจากขาวท่ี

เห็น บางพ้ืนท่ีจึงบอกวาในพ้ืนท่ีไมมีผลกระทบแบบนี้ เพราะฉะนั้นอัตราฆาตัวตายจะไมสูง แตความเปนจริงมัน

ไมใช เพราะการฆาตัวตายมีความแตกตางมาก เชน บางพื้นที่ผูสูงอายุฆาตัวตายสูง บางพื้นที่เปนชวงอายุท่ี

ตางกัน บางพื้นที่กลุมอาชีพที่นำไปสูการฆาตัวตายตางกัน วิธีท่ีใชในการฆาตัวตายตางกัน แตจากขาวทำให

เขาใจวาคือคนสวนใหญท่ีฆาตัวตาย เพราะฉะนั้นพ้ืนท่ีเขาไมมีเกณฑท้ังหมดท่ีขาวรายงาน ไมมีผลกระทบเรื่อง

เศรษฐกิจ ไมมีคนที่มีปญหาเรื่องโนนนี่นั่น คือ แลวแตจะคิดขึ้นมาเอง แตจริง ๆ มันเปนผลจากการที่ไมอยาก

ยอมรับวาจริงๆมันมีคนที่อาจจะฆาตัวตายในพื้นที่ของเขา และเขาไมอยากรายงานใหใครรูวาพื้นเขามีจำนวน

คนท่ีฆาตัวตายเทาไร 

�������การรายงานขาวฆาตัวตายในมุมใหม 

���������� ในการลงพ้ืนท่ีและการทำงานกับสื่อในพ้ืนท่ีดวย คนทำสื่อบอกไมเคยคิดวาการรายงานขาวฆาตัว

ตายมีมุมบวกไดดวย คือเสนอทางออก รายงานอยางเคารพในผูเสียชีวิต เปนครั้งแรกในการทำสื่อที่เขาใจวา

การรายงานขาวการฆาตัวตายสามารถทำในมุมท่ีมีมิติท่ีทำใหรูสึกวามันไปสัมผัสความรูสึกของผูคนอีกดานหนึ่ง 

แลวทำใหรูสึกวาการรายงานนี้มีคุณคา ไมไดเพียงแครายงาน แตเปนการทำเพ่ือใหเกิดกระบวนการ ท่ีทุกคนจะ

เขาใจปรากฏการณและนำไปสูการเปลี่ยนแปลงบางอยางท่ีดีกวา 

ในเบื้องตนอยากจะสรุปวา เรื่องผลกระทบตอผูท่ีตัดสินใจ มีการพูดเยอะ แตเรื่องผลกระทบความรูสึก

ของคนท่ียังคงอยู อาจเปนสวนท่ียังไมคอยรับรูหรือรูสึกมากในการรายงาน บางคนอาจจะรุนแรงกวานั้นดวยซ้ำ 

เชน วิธีการเขาหาครอบครัวของผูที่เสียชีวิตที่มีความรุนแรง สุดทาย ทำอยางไรใหรูสึกวาการรายงานขาวนี้มี

ความหมายมากกวาแคการรายงานขาว แตเปนการรายงานปรากฏการณ เพื่อปองกันคนที่มีความเสี่ยงที่จะ

ตัดสินใจฆาตัวตาย 

อีกประการ ไมอยากใหติดอยูกับการรายงานอันดับอัตราการฆาตัวตาย เชน มีสื่อขอใหระบุ 5 จังหวัด

ที่มีอัตราการฆาตัวตายสูง ไมอยากใหติดที่อัตราการฆาตัวตาย แตอยากใหเขาใจปรากฎการณ อันนี้ตางหากท่ี

จะนำไปสูวิธีการที่ดีกวา เพราะการทำงานในพื้นที่ระดับจังหวัด พบปรากฏการณที่จังหวัดไมคอยอยากพูดถึง

เรื่องนี้ ถาเลี่ยงไดก็จะเลี่ยง แตในความเปนจริง การเลี่ยง การไมพูดถึง ยิ่งทำใหเราไมสามารถชวยปองกัน 

เพราะในทางจิตวิทยาถือวาเปนการสงสัญญาขอความชวยเหลือ แตวิธีสงสัญญาณเปนอีกแบบหนึ่ง เมื่อเขาไม

สามารถเขาสูการชวยเหลือได เขาก็อาจจะตัดสินใจ ซ่ึงเราตองเคารพวาเขาไปจนสุดทางของเขาแลว 

 ถาเราไมสามารถเปลี่ยนมุมมองจากวิธีการรายงานขาวแบบนี้ ทุกคนก็จะไปติดท่ีรูปแบบการรายงานท่ี

เปนอยู เชน ถาติดที่การรายงานจำนวนตัวเลข ซึ่งไมคอยมีประโยชนอะไรในการทำงานเชิงปองกัน เพราะจะ

ทำใหไมเห็นปรากฎการณ แลวในที่สุดก็จะเกิดการเขาใจไปเองวาคงเปนคนกลุมนั้นกลุมนี้ที่ตัดสินใจ แลวใน



ที่สุดก็ไมสามารถเขาไปสงสัญญาณวาเราพรอมที่จะรับการรองขอความชวยเหลือหรือสัญญาณของเขา ทำให

คนท่ีกำลังพยายามสงสัญญาณ ก็จะยิ่งมีโอกาสความเสี่ยงท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

������� ส่ือออนไลนและพัฒนาการความเขาใจปญหาฆาตัวตาย 

���������� ตอนนี้มีภาวะ Pandemic Fatigue คือ ความออนลาจากโรคระบาด ปรากฏการณการฆาตัวตาย

จะพีคไปอีก 2-3 ป เพราะจะมีลักษณะคอย ๆ ลา คนท่ีฟนคืนตัวไดยากจากภาวะเศรษฐกิจ จะคอย ๆ ปรากฏ

ขึ้นเปนปรากฏการณ ในทางหลักการทำงานเชิงการปองกันจึงตองรีบ เพราะมันเปนเวฟตามหลัง จะเปนลูกท่ี



ซัดตามหลัง ซึ่งหลังจากตอนนั้นโควิดก็นาจะพอจัดการได วิถีชีวิตอาจจะเริ่มกลับมาบาง แตก็ยังคงมีกลุมคนท่ี

อาจจะยังเปนประเด็นอยู 

. เม่ือดูปรากฎการณดานขาว เปรียบเทียบกับปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจริง ท่ีเราควรตองตองตั้งหลักเสมอ

เวลาที่เห็นขาวสารวาอาจเปนบางสวนของขอเท็จจริงทั้งหมด ขาวที่เห็นอาจไมไดพูดถึงทั้งหมดของสิ่งที่เปน

ขอเท็จจริง โดยเฉพาะมิติเรื่องการฆาตัวตาย ทุกคนก็จะเริ่มเหมือนกับ Alert ที่จะ Literate ตัวเองเวลารับ

ขาวสาร เห็นไดในพัฒนาการทาง Social Media ถาเปน 5-10 ปที่แลว เวลามีขาวคนพูดทางลบที่จะทำราย

ตัวเอง จะเห็น Comment ที่เปน Negative แรงมาก มาเปนชุดใหญ ยาวเปนพรืด ยิ่งถาเปนการพยายามทำ

รายตัวเองแลวไมสำเร็จแลวกลับมาทำซ้ำ จะโดน Comment ที่รุนแรงมาก แตวาตอนนี้มีพัฒนาการ คนไมได

เขาไปดาทอตอวามากเหมือนเมื่อกอน แมยังมีคนกลุมนั้นอยูบาง แตก็นอยลงไปมาก แตจะเห็นมิติของการให

กำลังใจ ความพยายามรับรูความทุกขของคนอื่น ก็เปนพัฒนาการ ตอนนี้การสงสัญญาณของคนคิดฆาตัวตาย 

มาอยูบน Social Media เกิน 80 - 90 เปอรเซ็นต สมัยกอนยังมีเคสที่สงทาง SMS หาคนใกลชิด ตอนนี้ไมมี

แลว ทุกคนจะโพสตขอความชวยเหลือบน Social Media ซ่ึงถามันไปตอแบบ Community online ไมตองถึง

ขนาดเปนกลุมก็ได 

. ในจำนวนนี้คงมีกลุมที่พยายามทำเรื่องนี้อยูบนออนไลน สิ ่งที่พบคือ มุมมองทัศนคติตอการเห็น

ปรากฏการณเรื่องนี้ในสื่อออนไลนเปลี่ยนไป แลวมันเขาไปสูกระบวนการที่จะเปลี่ยนมุมมองตอเรื่องนี้ หลาย

ทานคงเห็นเราทำกับ Influencer หลายคน คือ ทันทีที่ไดสัญญาณ นึกอะไรไมออก อยางนอยขอใหชวยสง

โพสตนั้นมาใหท่ี Influencer ท่ีทานรูจัก เม่ือไดรับ Influencer จะสงตอมาใหเรา (กรมสุขภาพจิต) เพ่ือท่ีจะใช

ความพยายามเขาไปถึงคนที่สงสัญญาณ อันนี้ก็เปนงานอีกชิ้นที่กำลังทำอยูกับเครือขายที่อยูบนออนไลน คือ 

เขาไมใชผูปวย เขาอาจจะอยูบนระบบปกติของการใชชีวิตอ่ืน ๆ สื่อจึงไมควรทำแคเรื่องรายงานอยางเดียว แต

สื่อสามารถทำเชิงการปองกันไดอีกหลายมิติ สามารถทำไดมากกวาแค Do and Don’t 

�������การย่ืนมือชวยเหลือผูท่ีมีความคิดฆาตัวตายใหไดทบทวนตัวเองอีกครั้ง 

���������� ในชวงเวลาท่ีเขารูสึกสับสน รูสึกไมม่ันใจ รูสึกไมแนใจ เราตัดสินใจแทนเขาไมได เราทำหนาท่ีใน

การใหเขาไดทบทวน โดยหลักการแลว เราไมไปแตะที่การตัดสินใจ เราตองเคารพทุกอยาง ถาถอยไป 3 วัน 1 

อาทิตย 1 เดือนของคนคนหนึ่งกอนท่ีจะมาถึงปลายทางตรงนี้ ระหวางตรงนั้น เราคิดวามันมีอะไรหลายอยางท่ี

เปนทางเลือกสำหรับเขา เขาควรจะมีโอกาสไดเห็นไดทบทวนตัวเองในสิ่งเหลานี้ ถาชวงเวลาตรงนั้น มันไมมี

อะไรท่ีเขาไปเลย ก็เหมือนกับวาทุกคนก็ไปตามชะตากรรม อันนี้คือเราไมไดเขาไปแตะ Mercy Killing (การุณย

ฆาต) ที่ไมสามารถเอามาใชเทียบกับ Suicide ได เปนคนละเรื่องกัน การถูกชักชวนหรือดึงดูดใหเขากลุมที่เรา

เห็นในตางประเทศท่ีเปนการขาดสภาพท่ีจะตัดสินใจดวยตัวเอง จริง ๆ แลว Well-being มันไมใชแบบเดิมอีก

แลว 



 วันนี้เหมือนตอนมีวิกฤตการณขนาดใหญทุกครั้ง เชน เหมือนตอนตมยำกุง หลังจากนั้นมันกลับไปมอง

อยางเดิมไมไดแลว ก็เหมือนวันนี้ที่ทุกคนกำลังอยูในภาวะที่ลา กำลังตองหาวิธีวาจะอยูอยางไรกับสถานการณ

นี้ อยูแบบเดิมยังไงก็อยูไมไดอีกแลว แตวาคนที่พอจะมีกำลังหรือพอจะมีศักยภาพก็จะทำสิ่งเหลานี้ เรามีงาน

ชิ้นหนึ่งที่ทำกับธนาคารแหงประเทศไทย “แกหนี้จบครบในเลมเดียว” ดูกระบวนการการชวยทางการเงิน 

เพราะมีจำนวนหนึ่งของเคสที่จัดการปญหาการเงินตัวเองไมสำเร็จ เพราะวาเขาจัดการเรื่องของตัวเองไมได มี

คนจำนวนหนึง่ท่ีไมประสบความสำเร็จ แตอีกจำนวนหนึ่งมาจัดการโดยเฉพาะเรื่องทางจิตใจตัวเอง และไมนาน

เขาก็ไปตั้งหลักจัดการเรื่องอื่น ๆ ในชีวิตของเขาได คิดวาอันนี้เขาลักษณะที่วา จะอยูตออยางไรอยางปกติสุข

ตอนนี้ใชคำนี้คงไมได เปนปกติสุขแบบ New Normal ในภาวะโควิด คืออยูดวยวิธีคิดกับวิธีการจัดการที่ตอง

เปลี่ยนไปจากเดิม ก็เลยรูสึกวา ถามันถูกดึงจากตัวปรากฏการณ เรื่องการฆาตัวตายก็จะยกระดับข้ึนมาเรื่อย ๆ 

เพราะวางานท่ีทำก็จะหลุดออกจากเรื่องตัวบุคคล 

งานท่ีทำอยูตอนนี้คือชวนเครือขายเพ่ือจะเห็นวาเราไมไดแกปญหาคนหนึ่งคนท่ีกำลังฆาตัวตายหรือฆา

ตัวตายสำเร็จ แตเรากำลังดูปรากฏการณนี ้ในฐานะของสังคมและชุมชน และใหเขาถอยออกมาดูวา 

ปรากฏการณตัวนี้บอกอะไรเขา แลวเขาก็จัดการมากกวาแคจบเรื่องคนหนึ่งคน แตมันเปนปรากฏการณของ

เรื่องวิถีชีวิต เรื่องสังคม เรื่องความสัมพันธของผูคนท่ีอยูดวยกัน เปนมิติทางสังคม ซ่ึงก็ไมงาย แตวาก็ยังรูสึกวา

พอลงไปทำงานกับเครือขาย ที่ตองกลับไปที่ตัวจังหวัด ที่ตัวสื่อในพื้นที่ ก็เขาใจไดวามันเปนปรากฏการณ การ

เขาใจนี่มันเขาใจเรื่องสังคมดวย มันไมไดทำแคเรื่องคนคนหนึ่ง ครอบครัวหนึ่ง แตกำลังทำเรื่องท่ีมีความหมาย

กับเรื่องการใชชีวิตการเปลี่ยนแปลงท่ีกำลังเกิดข้ึน 

ขอเสนอแนะตอกองทุนสื่อฯในการพิจารณาสนับสนุนการผลิตสื่อเพ่ือปองกันการฆาตัวตาย 

ถากองทุนสื่อจะสนับสนุนการผลิต อาจทำได 2 แนวทาง คือ 

1.ถาเปนการรายงานของสื่อ ก็ทำแค Do and Don’t ก็พอ แตถาคิดวาเรื่องการปองกันการฆาตัว 

ตายมันมีมิติทางดานสังคม ก็นาจะทำเชิงลึก ซึ่งการทำขาวเชิง investigative ของสื่อทีวีดิจิทัลในปจจุบัน ก็

ไมไดมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนตามจำนวนชองท่ีเพ่ิมข้ึน กองทุนสื่ออาจเขาไปกระตุน หรือสนับสนุนเรื่องนี้ 

2. การทำให Issue ในชวงโควิด-19 มีมุมมองหรือมีมิติท่ีผูคนรูสึกวาสัมผัสความรูสึกเขา แลวก็เสนอ 

อะไรบางอยาง ท่ีทำใหเขารูสึกไดวายังสามารถท่ีจะมีความปกติในชีวิตไดในระดับหนึ่งกับการจัดการ อันนี้เปน

เรื่องที่นาสนใจ ไดประโยชนในแงที่ตอนนี้มันลาจริง ๆ สำหรับทุกคน ถามีอะไรบางอยางที่เขารูสึกไดวามันพอ

สามารถท่ีจะลดความวิตกจริตเรื่องติดโรคไดสักเรื่องหนึ่ง คือ รูสึกวาจัดการเรื่องใหมๆในชีวิตได 

. 



ทั้งหมดนี้อาจไมไดปองกันการฆาตัวตายโดยตรงก็ได ตองบอกวา เราเขาไปทำความเขาใจขอมูลหรือตัว

ปรากฏการณของเคส 2 ป ของประเทศไทย ปที่แลวก็แตะไปประมาณ 5,000 เคสตอป ที่คาตัวตายสำเร็จ ท่ี

พยายามฆาตัวตายอีกประมาณ 30,000 ราย ป 64 ตอนนี้ก็ไป 4000 กวาราย ถาเราเขาไปทำความเขาใจแลว

อยากจะทำ อันนี้มันอาจจะตองทำในเชิง Segmented คือ เปนการทำงานกับสื่อและเครือขายท่ีระดับพ้ืนท่ี ท่ี

สามารถเขาใจปรากฎการณในเชิงวิถีชีวิตและสื่อสารไดตรงกับผูรับ 

อานผลการศึกษาเรื่อง “การรายงานขาวฆาตัวตายในส่ือโทรทัศน” ไดท่ี 

https://www.facebook.com/101419281960296/posts/216380240464199/ 


