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ช.ศึกษาฯ หวงนักศึกษาไทยเลียนแบบนักศึกษาสหรัฐ มือยิง
ากวา 30 คน ใหมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยเขมงวดมากขึ้น 
บใหคําปรึกษาในมหาวิทยาลัยยังไมไดผลทางปฏิบัติ ดาน
ดี มศว เสนอฟนระบบอาจารยที่ปรึกษาใกลชิดและเขาหานิสิต
ามากขึ้น เชน ช่ัวโมงโฮมรูม ช้ีจิตเด็กไทยไมเขมแข็ง มัก
บทั้งดานบวกและลบ จิตแพทยกรมสุขภาพจิตยกอุทาหรณเหตุ
มูนักศึกษาในสหรัฐ ขอใหคนไทยตระหนักถึงความสัมพันธฉัน
ติ สายสัมพันธเหนียวแนนไปมาหาสูกันเปนเกราะปองกันภัยได 
าสเกิดเหตุนอยมาก เน่ืองจากยังไมมีตนแบบ วอนสอดสองคน
 หากพบพฤติกรรมเปลี่ยนจากหนามือเปนหลังมือ แยกตัวไมสุงสิง
ควรนําไปพบแพทย ย้ําโรคซึมเศรารักษางาย คายาตานเศราไมถึง
 บาท ควรเลี่ยงยาเสพติด เครื่องดื่มมีกาเฟอีน 

.ดร.วรากรณ สามโกเศศ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
เปนหวงเรื่องการเลียนแบบเหตุการณที่นักศึกษาในสหรัฐอเมริกาใชอาวุธปน
ษาเสียชีวิตกวา 30 คน รวมถึงชวงระยะนี้ขาวการฆาตัวตายดวยเรื่องความรัก
ึกษาหรือครอบครัวคอนขางถี ่ซึ่งเทาที่เคยหารือกับ ดร.กฤษณพงศ กีรติกร 
รคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ถึงการรักษาความปลอดภัยใน
ุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ยังไมคอยเขมงวดการเขา-ออก และเหตุการณ
โีอกาสเกิดไดทุกแหง โดยมีสาเหตุจากความเครียดมากที่สุด โดยเฉพาะ
มหึงหวงและความรัก จึงขอใหมหาวิทยาลัยใหความสนใจความปลอดภัย
หาวิทยาลัยมากขึ้น โดยจะมีหนังสือเวียนไปถึงตอไป 

ดร.วรากรณ กลาวอีกวา นอกจากนี้ จากสถิติในประเทศไทย ผูที่มีปญหา
ีประมาณรอยละ 3 ของประชากร ดังนั้น หากผูที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
0,000 คน จะมีผูที่มีปญหาทางจิตประมาณ 300 คน ซึ่งเปนจํานวน
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พอสมควร ทางมหาวิทยาลัยตองมีบริการจติแพทยคอยแนะนําใหแกนิสิต นักศึกษา 
แตก็ยอมรับวาไมคอยมีผลทางปฏิบัติ เพราะหากใครเขาไปคุยกับจิตแพทย จะถูกตรา
หนาวาเปนคนมีปญหาโรคจิต ทั้งที่เปนเรื่องของสภาพจิตธรรมดาเทานั้น 
        
       ดาน ศ.ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(มศว) กลาววา เหตุการณที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาในสหรัฐฯ ดงักลาว มีการ
หารือกันในมหาวิทยาลัยอยูเหมือนกัน เพราะเด็กไทยโดยรวมขณะนี้จิตใจไม
คอยเขมแข็ง มักจะเลียนแบบทั้งในเชิงบวกและลบ ดังนั้น ในระบบอุดมศึกษา
ควรตองฟนระบบเกา ๆ ที่เคยไดผลในดานของความใกลชิดของนิสิต
นักศึกษาและอาจารย เชน มีช่ัวโมงโฮมรูม ที่ทําใหอาจารยที่ปรึกษาไดพูดคุย
กับนิสิตนกัศึกษา ซ่ึงตองมีระบบทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะที่ตองเขาไป
หาเด็ก เพราะแมในมหาวิทยาลัยบางแหงจะมีศูนยใหคําปรึกษาหรือแนะแนว
กับนิสิตนกัศึกษาที่มีปญหาตางๆ แตในความเปนจริงไมคอยไดใชบริการ สวน
เรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ยอมรับวามีข้ึนเพื่อปองกัน
เฉพาะบุคคลภายนอกเทานั้น 
        
       นพ.อภิชัย มงคล รองอธบิดีกรมสุขภาพจิต ใหสัมภาษณวา เหตุการณ
ดังกลาวมีโอกาสเกิดขึ้นในสังคมไทยไดนอย เพราะวัฒนธรรมไทย ครอบครัวและ
ชุมชนมีบทบาทมากกวาในสหรัฐ การกระทําลักษณะนี้เปนเรื่องการเลียนแบบ ใน
สหรัฐมีเหตุการณใชอาวุธปนสังหารเพื่อนในสถานศึกษาบอยครั้ง โดยคนเวลาจนมุม
จะทํารายตนเองและทาํรายคนอื่น กระทําตามแบบที่ตนเองฝงใจและประทับใจมา
กอน ซึ่งผูกอเหตุรายนีส้งวิดีโอเทปที่เขาบันทึกไว เปนการซอมยิงปน ซอมยิงตัวเอง
ตายไปสถานีโทรทัศน แสดงวาเขาวางแผนเปนอยางดี ซึ่งในไทยยังไมเคยมี
เหตุการณลักษณะนี ้อีกทั้งความรูสึกเรื่องสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลในสังคมไทยจะ
แพเรื่องความปลอดภยัของสังคม ขณะที่สังคมตะวันตกใหความสําคัญกับสิทธิและ
เสรีภาพสวนบุคคลสูงมาก คนที่ไมสุงสิงกบัใครอยูคนเดียว 1-2 ป สําหรับสงัคม
ตะวันตกถือวาเปนเรื่องปกติ แตในสังคมไทยถือวาผิดปกติ 
        
       “เหตุการณนักเรยีนนักศึกษาสังหารหมูเพ่ือนในสังคมไทยยังไมเคยเกิด คาดวา
อีกนานกวาจะเกิด เพราะสังคมไทยและเอเชยีมองเห็นความปลอดภัยของสังคมสูง
กวาสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล เมื่อบุคคลใดมีพฤติกรรมผิดปกติสอวาจะเกดิ
อันตรายตอตัวเขาเองหรือตอบุคคลอื่น สังคมจะเริ่มกาวกาย บังคับไปรักษา แม
กฎหมายสขุภาพจิตในไทยยังไมมีก็ยังมีการบังคับมารกัษา สังคมไทยยังไมแยก
บุคคลออกมาเปนคนเดี่ยว ๆ ยังมีการไปมาหาสูกัน มปีระเพณีงานสงกรานต ปใหมที่
ญาติตองมาหากันพบกัน สังคมไทยจะสนใจวา ใครไปไหน ใครทานขาวหรือยัง ยังยุง
เรื่องคนอืน่อยู เปนการเอื้ออาทร ชวยเหลือเกื้อกูลกันวาจะชวยอะไรกันไดบาง สวน
สังคมยุโรปสนับสนนุสทิธิเสรภีาพสวนบุคคล ปจเจกบุคล” นพ.อภิชยั กลาว 
        
       นพ.อภิชัยกลาววา ขณะนี้สังคมอเมริกันกําลังวิพากษวจิารณกันวา เรื่องของ
สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลกับความปลอดภัยของสังคมนัน้ ตองชั่งน้าํหนักใหดี กรณีนาย
โช มีขอมูลชัดเจนมากวา 1 ปวาเขาไมปกติ จากขอมูลพบวา ครูพยายามติดตอ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยและแจงตํารวจ ซึ่งผูเกีย่วของสวนใหญบอกวาหลักฐานไม
เพียงพอเพราะการกระทํายังไมมาก จึงจัดการอะไรไมได ผูกอเหตุไดสงสัญญาณให
เห็นความไมปกติจากงานเขียนเกี่ยวกับการฆาตัวตาย ฆาคนอื่น พฤติกรรมที่ไม
เหมือนคนอื่นคือ สวมแวนดําตลอดเวลาแมในหองเรียน ใสหมวกแกปปดหนาถึงตา
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ตลอดเวลา ไมพูดกับใคร อีกทั้งกวา 1 ปไมเคยมีใครมาเย่ียมที่หอพัก นักศึกษารายนี้
อยูกับเครื่องคอมพิวเตอร ไปเรียน กลับมานอนที่หอพัก ไมพูดคุยกับเพ่ือนรวมหอง มี
การติดตามผูหญิงในลักษณะการหลงรกั จนผูหญิงทนไมไดลาออกไป ตามประวัติ
เขาตรวจรักษาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 อยูในสถานพยาบาลเพียง 2 วัน มี
สาระสําคัญที่บันทึกไวคือ ผูปวยมีอารมณซึมเศรา แพทยใหรับประทานยาตานเศรา 
แตขาดขอมูลการรักษาเพราะถือเปนสิทธิเสรภีาพสวนบคุคล 
        
       นพ.อภิชัยกลาววา ลักษณะของผูกอเหตุครั้งนี้ ถือวา โรคซึมเศรา ซึ่งโรคนี้พบ
ไดทั่วโลก บางรายอาการไมชัดเจน บางครั้งจิตแพทยบอกวา ปวย แตคนทั่วไปบอก
วาไมปวยก็มี อีกทั้งรายนี้ขาดการติดตอกับครอบครัว ความทุกขความเครียด จึง
กลายเปนจนิตนาการ เชน จินตนาการโกรธแคนคนรวย อิจฉาคนนัง่รถเบนซ มองตา
ผูหญิงที่ตนเองแอบชอบก็หาวาเขามีสายตาอันสําสอน เปนการหลงผิด สําหรบัโรค
ซึมเศราเปนโรคจิตเวชที่พบมากที่สุดในประเทศไทย คาดวามีผูปวยประมาณรอยละ 
5-10 หรือกวา 6-7 ลานคน มีทั้งอาการเล็กนอย ปานกลางถึงขัน้รนุแรง กอเหตุทํา
รายตนเองและคนในครอบครัว 
        
       “โรคซึมเศรารักษาหายไดงายมาก ใชเวลาสั้น แตเปนโรคเรื้อรงั ตองรักษา
ตอเนื่อง โดยแพทยใหกินยาตานเศราเม็ดละไมถงึ 1 บาท เพ่ือเพ่ิมฮอรโมนซีโรโท
นิน เมื่ออาการทุเลาแลวก็ตองรักษาตอเนื่อง เมื่อฮอรโมนซีโรโทนนิในสมองลดลง 
การรักษาเชนเดียวกับเบาหวาน ความดัน คือ รับประทานยาเพื่อเพ่ิมฮอรโมนซีโรโท
นิน นอกจากนี้การเพ่ิมซีโรโทนินคือ การออกกําลังกายตอเนื่องกัน การด่ืม
แอลกอฮอล เครื่องด่ืมมีกาเฟอีน ทําใหฮอรโมนนีล้ดลงก็ตองหาม เรารักษาดวยยาใน 
1 สัปดาหก็ดีขึ้น” นพ.อภิชัย กลาว 
        
       นพ.อภิชัย ยํ้าวา โรคซึมเศราหากไมรักษาจะทําใหมีอาการหลงผิด หวาดระแวง
ประการสําคัญโรคนี้ตองการการสนับสนนุจากสังคมและครอบครวั ตองมีคนให
คําปรึกษา อาจเปนนักจิตวิทยา พยาบาลจิตเวช จิตแพทย บุคลากรทางสาธารณสุข
พูดคุยกับเขาเปนระยะ ปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพคือ การออกกําลงักายสม่ําเสมอ
ตอเนื่อง 3 เดือน จะทําใหจัดการกับอารมณซึมเศราเลก็นอยถึงปานกลางได หาก
อาการรุนแรงการออกกําลังกายจะทําใหใชยาลดลง แตรายที่กอเหตุในสหรัฐไมมีการ
สังสรรคกับใคร ไมมีการออกกําลงักาย มีแตอยูกับคอมพิวเตอรและตัวเอง ดังนั้น หาก
มีคนใกลชิดมีพฤติกรรมแบบนี้ควรตะลอมใหไปพบผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมนิอาการ ซึ่ง
หากประเทศไทยมีกฎหมายสุขภาพจิต จะสามารถบังคับรักษาผูมีอาการปวยได เปน
การปองกนัอันตรายใหสังคม และคนไขมีโอกาสรับการรักษา ทําใหชีวิตเขาดีขึ้น  
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