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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
                                
                                 

 
  

ฆาตัวสไตลฮีโร เทรนดใหมวัยรุนไทย    
พลาดหวังสอบเขามหาวิทยาลัย...เด็กฆาตัวตายประชด
ผูใหญที่จัดระบบการสอบผิดพลาด เปนปมประเด็นเล็กๆ ท
คนไทยสวนใหญมองขาม ไมใหความสําคัญ 

บางคนมองเปนเรื่องตลกเหลือเช่ือ เปนไปไมไดที่ นาย
จิรัฎฐากรณ สุขเกษมพงศ จะฆาตวัตายเพื่อประชดผูใหญ
เหมือนที่ผูเปนแมกลาวอาง 

แมการสอบเขามหาวิทยาลัยจะใชระบบใหมที่ยังไมลงตัวเขารปู
เขารอยก็ตาม แตการที่ นายจิรัฎฐากรณ สอบไมติดวิศวะจุฬา
ที่เลือกเปน อันดับ 1 ไดแควิศวะเกษตรฯ ที่เลือกเปนอันดับ 2 
ช้ีใหเห็นชัด... 

อาการผิดหวังที่ไมไดดั่งใจ นาจะเปนเหตุผลมากกวาฆาตัวเพือ่
ประจานความผิดของผูใหญ ในบานเมือง 

หลายคนคดิเชนนัน้ แตนักจิตวิทยาวัยรุนอยาง ดร.วัลลภ ปยะมโนธรรม ที่ปรึกษา โครงการศนูย
คําปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลับมองตรงขาม 

ไมใชทั้งเรือ่งตลก ไมใชเรื่องที่ผูเปนแมจะยกขึ้นมากลาวอางอยางลอยๆ 

หากแตเปนปญหาที่แฝงเรนอยูในสังคมไทย และเด็กไทยจะมีพฤติกรรมฆาตัวตาย ดวยเหตุผ
ในลักษณะนี้มากขึ้น 

“ปจจุบันการฆาตัวตายไดกลายเปนปญหาสําคัญในระดับนานาชาติ ที่องคการอนามัยโลกใหความสนใจ
เน่ืองจากทุกวันน้ีประชากรโลกเสียชีวิต จากการฆาตัวตายมากกวาเสียชีวิตจากสงครามและ ถูกฆาตกร
รวมกัน” 

ป 2543 องคการอนามัยสํารวจพบวา มีคนเสียชีวิตจากการฆาตัวตาย 877,000 คน หรือชั่วโมงล
100 คน 

ขณะที่ประชากรโลกเสียชีวิตจากสงครามและถูกฆาตกรรมรวมกัน ชั่วโมงละ 60 คน เทานั้นเอ

การสํารวจลาสุด เมื่อป 2549 มีคนเสียชีวิตจากการฆาตัวตายเพิม่นาทีละ 2 คน 

องคการอนามัยโลกยังคาดการณ ป 2563 จะมีพลเมืองโลกฆาตัวตายเพิ่มเปนปละ 15 ลานคน  

ขาวจากหนงัสือพมิพไทยรัฐ  ฉบับประจาํวันองัคารท่ี  22  เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ.2550    หนา  1,5 
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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สําหรับประเทศไทย ปที่แลว เด็กวัยรุนอายุ 14-19 ป มีสถิติ
พยายามฆา ตัวตาย 7,800 คน หรือวันละ 21 คน 

ฆาตัวตายสําเร็จเปนศพ ปละ 800 คน...หรือวันละ 2 คน 

สิ่งที่นาตกใจในปญหาฆาตัวตายของวัยรุนไทย ดร.วัลลภ เผย
ขณะน้ีเด็กไทยมีความคิดหมกมุน ในเรื่องฆาตัวตาย และมี
พฤติกรรมเลียนแบบกัน เพราะไดรับอทิธิพลมากจากสื่อหนังโป
เรียกกันวา UNDER EARTH และเพลงในแนวที่เรียกกันวา 
GLOOMY SUNDAY 

“น่ีเปนปญหาใหมที่ผมพบจากโครงการเสริมสรางพัฒนาวัยฝนที่นําเด็กวัยรุนอายุ 12-18 ป จํานวน 14 ค
เปนเด็กผูหญิง 8 คน เด็กผูชาย 6 คน ซึ่งผานประสบการณพยายามฆาตัวตายมารวมกลุมเพื่อ บําบัดทา
จิต 

จากการพูดคุยกับเด็กเหลาน้ี เราพบวา เด็กที่เคยพยายามฆาตัวตาย 14 คนน้ี มีอยูถึง 10 คน เคยดูหนัง
ซาดิสต UNDER EARTH และชอบฟงเพลงแนว GLOOMY SUNDAY” 

หนังโปแนว UNDER EARTH คนไทยสวนใหญไมคอยรูจัก 

คุนเคยแตหนัง X ซาดิสตแนว UNDER GROUND ที่ผูแสดงแตงตัว แบบใสเสื้อหนัง หอยสายโซ ถือแ
หนัง 

แตหนังเอ็กซ UNDER EARTH ดร.วัลลภ บอกวา โหดและซาดิสตยิ่งกวา “โหดถึงขั้นคนปกติ ดูไมได
ผมทดลองชมดู ปรากฏวา ดูไดไมกี่นาทีแทบจะอาเจียน เพราะเปนหนังแนวโหดสุดๆ ในระหวางการรวม
เพศมีการใชมีดโกนกรีดไปตามตัวผูหญิงที่เปนนักแสดง 

กรีดมีดลงไป เลือดไหลทะลักออกมาสดๆ แตผูหญิงกลับแสดงอาการสุขสม ถึงจุดสุดยอด กรีดลงไปที่
ยังไมพอ ยังเอามีดโกนเชือดเฉือนอวัยวะเพศ 

ทั้งหมดนั้นไมใชการแสดง แตเปนเรื่องจริงที่ทําใหผูแสดงไดรับบาดเจ็บสาหัสปางตายเลยทีเดียว” 

หนังโป UNDER EARTH มีตนกําเนิดในรัสเซีย ภายหลังที่อาณาจักรคอมมิวนิสตลมสลาย 

“สมัยเปนคอมมิวนิสต คนรัสเซียถูกกดขี่เรื่องการมีเพศสัมพันธมาก คนไมมีที่ระบาย พอระบบ คอมมิวนิ
พัง ขอหามตางๆไมมี คนรัสเซียก็เลยระเบิดอารมณเรื่องเพศมาอยางรุนแรง ทําหนังซาดิสตออกมา 

น่ีไมใชเรื่องแปลก ในอดีตก็เคยมี ประเทศอังกฤษสมัยพระนางเจาวิกตอเรีย มีการออกกฎหมายเขมงวด
เรื่องเพศมาก ถึงขั้นหามใครพูดถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ ใครพูดมีความผิด หามแตงตัวโป ผูหญิงอังกฤ
เลยตองนุงกระโปรงสุมไก  

แตพอสิ้นสมยัพระนางเจาวิกตอเรีย คนอังกฤษเลยระเบิดอารมณ ความตองการทางเพศ กันอยางมโหฬ
จนทําใหคําวา ฮิสทีเรีย ไดถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้” 

อิทธิพลของหนังโป UNDER EARTH ดร.วัลลภ ช้ีวา มีผลตอเด็กมาก...โดยเฉพาะในประเด็น มีดกรดี
ทํารายตัวเองแลวมีความสุข จนทําใหเด็กที่อยูในกลุมมีประสบการณพยายามฆาตัวตาย โดยการใชมีดก
ทํารายตัวเอง เพื่อจะไดมีความสุขเหมือนอยางในหนัง 

สวนเพลงแนว GLOOMY SUNDAY มีตนกําเนิดในสหรัฐอเมริกา เปนบทเพลงที่ใชดนตรีและเสียงรอง
แบบโหยหวนกระตุนอารมณ 

เนื้อหาของบทเพลงมีความหมายไปในทํานอง เบ่ือหนายสังคมแกงแยง เราไมควรที่จะอยูบนโ
ใบนี้ และชักชวนใหฆาตัวตายในวันอาทิตย เพราะเปนหนทางที่จะทาํใหพบกับความสุขทีน่ิรันด

เพลงแนว GLOOMY SUNDAY ทางการสหรัฐฯเพิ่งจะคนพบเมื่อ 4 ปที่แลว หลังจากเกิดคดีเด็กวัยรุน
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สถิติฆาตัวตายในวันอาทิตยสูงอยางมาก...และไมเพียงจะฆาตัวตายคนเดียว ยังมีการฆาตัวตายหมูสงูด

จากการสืบสวนพบวา มีการเปดสถานีวิทยุเพื่อเผยแพรเพลงแนวนี้ จนทางการสหรัฐฯตองสั่งปดสถานวีิ

แตเพลงแนวนี้ก็ไดแพรหลายไปในหลายประเทศ...จนมาถึงบานเรา 

“เพลงแนวนี้ ไมเพียงจะชักชวนใหเด็กฆาตัวตายเทาน้ัน เน้ือหาของบทเพลงที่บอกวาโลกนี้ไมนาอยู ยัง
ชักชวนใหเด็กปลดเปลื้องความทุกขใหกับผูอื่นดวย ใครที่ปลดเปลื้องหรือฆาผูอื่นใหพนทุกขได จะถือว
เปนฮีโรที่ไดรับการยกยอง” 

นายโช ซง ฮุย นักศึกษาชาวเกาหลีใต ที่กอเหตุยิงเพื่อนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเวอรจิเนียเทค 
ประเทศสหรฐัฯ ตาย 33 ศพ เมื่อเดือนที่แลว ดร.วัลลภ ช้ีวา กอเหตุเพราะไดรับอิทธิพลจาก เพลงแนว 
GLOOMY SUNDAY เชนกัน 

“สิ่งที่เปนปญหากับสังคมไทย ตอนนี้บานเรามีปจจัยหลายอยางเหลือเกินที่จะสนับสนุน ใหเด็กคิดฆาตั
ตาย มีทั้งปญหาภัยธรรมชาติ ปญหาภาคใต ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาการเมืองที่ผูใหญเอาแตสาดโคลน
กัน  

ไมเพียงทําใหผูใหญดวยกันเองหดหูสิ้นหวัง เด็กก็พลอยหดหู เหมือนกัน” 

สิ่งเหลาน้ียิ่งกระตุนใหคนไทยเปนโรคซึมเศรา เบื่อหนายชีวิต อยากฆาตัวตาย ยิ่งเด็กไดดูหนังโหดทําร
ตัวเองแลวมีความสุข ฟงเพลงสรางลัทธิฆาตัวตาย เพื่อจะไดมีความสุขแบบฮีโร 

และถาผูใหญไมกลา ไมยอมรับความจริง ฉะนั้น จึงไมใชเรื่องแปลก...ที่ตอไปจะมีเด็กฆาตัวตา
ประชดผูใหญแบบจิรัฎฐากรณมากขึ้น.   

 


