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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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พอแมนิสติจุฬาฯเครียดดิ่งตึกดับเผยลูกกลัวไมไดเกียรตินิยม 
 

โดย คม ชัด ลึก วนั อังคาร ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551 09:44 น. 
 

 

นิสิตสาวจุฬาฯ ป 4 เครียดดิ่งตกึ 11 ช้ันดับคาที ่ดานคณบดีคณะวทิย 
จุฬาฯ เผยผูตายมีผลการเรยีนตก ทําใหเครียดมีปญหาทางจิต ระบุเคย
ไดรับเหรียญทองแดงโอลมิปกวิชาการ ขณะที่พอแมเศรารับศพ เผยลูก
เคยถามเรือ่งเกรดหวงจะไมไดเกียรตินิยม  
 
เหตุการณนิสิตสาวจุฬาฯ เกิดความเครียดเรื่องการเรียนกระโดดตกึเสยีชีวติ 
เปดเผยเมื่อเวลา 06.50 น. วันที่ 9 มิถุนายน ร.ต.ท.ชรินทร งาวสน รอยเวร 
สน.ปทุมวัน รับแจงเหตหุญงิสาวกระโดดตึกเสียชวีิตภายในจุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลัย แขวงวังใหม เขตปทุมวัน จึงรดุไปตรวจสอบ ทีเ่กิดเหตุเปน
อาคารมหามงกฎุ ซึ่งเปนอาคารคณะวทิยาศาสตร มีความสูง 20 ชั้น บริเวณ
ดานลางหลังอาคารพบศพ น.ส.ชนินาถ รุงทวิาสุวรรณ อายุ 21 ป หรือนองก่ิง 
นิสิตชั้นปที่ 4 คณะวทิยาศาสตร เอกเคมี ฟสกิส ในชดุนิสติจุฬาฯ นอนคว่ําหนา 
แขนขาหัก จมกองเลือด ใกลกันพบแวนตาตกอยู  
 

เจาหนาทีต่รวจสอบบริเวณหองเรียนบริเวณชัน้ 11 พบกระเปาแบบผูหญิง ภายในพบบตัรนักศกึษาระบชุื่อ น.ส.
ชนินาถ รุงทิวาสุวรรณ นิสิตชั้นปที่ 4 คณะวทิยาศาสตร เอกเคมี ฟสิกส โทรศัพทมือถือ นอกจากนี้ยังพบ
รองเทาของผูตายอยูที่พ้ืนทีร่ะเบียงดานหลัง และมีเกาอ้ีวางอยู คาดวาจะถอดรองเทาแลวปนเกาอ้ีเพ่ือกระโดด
ตึกลงมา  
 
จากการสอบสวน น.ส.อรุณี สภีักดี อายุ 22 ป แมบานประจาํอาคารที่เกิดเหต ุใหการวา กอนเกิดเหตุเวลา
ประมาณ 06.30 น. กําลังนั่งกินขาวอยูบนชั้น 11 เห็นผูตายเดินหนาตาเศราๆ ผานมาแลวผลักประตูออกไปที่ริม
ระเบียง กอนจะเดินเลาะระเบียงไปจนพนชวงมุมตึก แตตนก็ไมไดสนใจอะไร หลังจากนั้นประมาณ 5 นาที ไดยิน
เสียงคนรองตะโกนวามีคนตกตึก จึงรีบวิ่งออกไปดูที่ระเบียง ก็เห็นรองเทาคัตชูตกอยู 1 คู พอชะโงกออกไปดู
ดานลางก็พบวานิสิตคนดังกลาวกลายเปนศพไปแลว  
 
นายประทีป ไพบูลยวฒัน พนักงานรักษาความปลอดภยั กลาววา ปฏิบัตหินาที่อยูบริเวณอาคารที่เกิดเหตุ เม่ือ
เวลาประมาณ 06.30 น. ไดยนิเสียงคลายของหนักตกลงมาจากอาคาร จึงเดินไปตรวจสอบก็พบรางผูตายทีต่ก
ลงมากระแทกหมอไฟฟาของอาคาร และรวงลงพ้ืนเสียชีวิต  
 
ขณะที่คนในครอบครัวของผูตายใหการวา ผูตายปวยเปนโรคซึมเศรามา 2 ปแลว แตเขารบัการรักษาจนหาย 
เทอมทีผ่านมามีอาการอีก จึงเขารักษาตัวอีกครั้ง จากนั้นชวงประมาณ 1 เดือนกอน ก็เห็นผูตายมีอาการซึมๆ อีก
ทั้งระยะหลังผลการเรียนตก เน่ืองจากผูตายเริม่เก็บตัวและซมึเศรา ซึ่งตรงกับเพ่ือนสนิทของผูตายที่ใหการวา
ผูตายมักจะเก็บตัวไมสุงสิงกับเพ่ือนๆ สวนเรื่องความรักไมนาจะมี เพราะผูตายเปนเด็กขยันเรียน และไมมีเรือ่งชู
สาว  
 
ดาน ศ.ดร.สุพจน หารหนองบัว คณบดีคณะวทิยาศาสตร จุฬาฯ กลาววา จากการสอบถามเพื่อนของ น.ส.ชนิ

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก     ฉบับประจําวันท่ี   11   เดอืนมิถุนายน  พ.ศ.2551     หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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นาถ และแมบานทําความสะอาด ชั้น 11 ตึกมหามงกุฎ ทราบวา น.ส.ชนินาถมามหาวทิยาลัยเม่ือเวลา 06.30 
น. และเดินเขามาหองพักนิสิต น.ส.ชนินาถไดทักทายเพื่อน วางกระเปาไว แลวเดินไปทางระเบียง ซึ่งนสิิตสวน
ใหญจะเดินไปรบัลมเลนอยูแลว ระหวางเดินอยูบนระเบยีง น.ส.ชนินาถเดินสวนกับแมบาน และไดทักทาย
แมบาน ตอจากนั้นก็มาพบนิสิตคนดังกลาวตอนกระโดดตกึลงมาขางลางแลว  
 
“น.ส.ชนินาถเดนิมาทักทายพดูคุยกับเพ่ือนๆ และแมบานปกต ิซึ่งทุกคนไมเหน็ความผิดปกตขิองน.ส.ชนินาถ 
ผมจึงคิดวาสาเหตุฆาตัวตายของนิสิตคนน้ี สวนหนึ่งนามาจากเรื่องการเรยีน เพราะที่ผานมานิสิตคนดังกลาว
ถือเปนเด็กที่มีผลการเรียนด ีไดเกรดเฉลี่ยประมาณ 3.8-3.9 และเคยไดรบัเหรียญทองแดงโอลิมปกวิชาการ แต
พอยางเขาป 3 การเรียนของนิสิตตกลงมา ทาํใหเด็กเกิดอาการเครยีด และมีปญหาทางจติ ซึ่งพอแมของเด็กมี
การพูดคุยปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา อีกทั้งไดเขารักษาทีโ่รงพยาบาลจฬุาฯ ที่ผานมา นิสิตจึงอาการดีข้ึน” 
ศ.ดร.สุพจนกลาว  
 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรกลาวตอวา เม่ือวันพฤหสับดทีี่ผานมา ซึ่งเปนกิจกรรมวันไหวครูของจุฬาฯ น.ส.ชนินาถ
เปนหนึ่งในนิสิตที่ไดรับโลนิสิตเรียนดีของคณะวิทยาศาสตร และนิสิตไดลงทะเบยีนตามวันที่กําหนด ไมมี
ความผิดปกติแตอยางไร ทั้งนี ้มหาวทิยาลัยมีการตรวจสอบนิสิตเก่ียวกับปญหาทางจติตั้งแตแรกเขาจุฬาฯ 
อยางเขมงวด หากพบความผดิปกติก็จะสงขอมูลมายังภาควิชา คณะ เพ่ือใหความสาํคัญและชวยดูแลนิสิต
อยางด ีโดยจะมีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนํา รวมทั้งนิสิตที่ชวยกันดแูล อยางไรก็ตาม สาเหตุทีท่ําให 
น.ส.ชนินาถฆาตัวตายครั้งนี ้มหาวทิยาลัยจะตรวจสอบปญหาอีกครั้งวาเกิดจากอะไร รวมไปถึงจะมีการวาง
มาตรการตรวจสอบ พูดคยุ คอยใหคําแนะนาํนิสิตมากกวานี้  
 
อ.เทพจํานงค แสงสุนทร อาจารยที่ปรึกษา กลาวเสริมวา น.ส.ชนินาถเปนนิสิตที่มีผลการเรียนดีมาก และมีผล
การเรียนเปนที ่1 ของภาควิชาเคมี อีกทั้งยังเปนนักเรียนทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถทาง
วิทยาศาสตร (พสวท.) และยงัเคยเขารอบตดิ 1 ใน 10 ของการแขงขันเคมีโอลิมปก เม่ือป 2548 อีกดวย ลาสุด
เม่ือสัปดาหกอน น.ส.ชนินาถไดมาพูดคุยเพ่ือขอเพ่ิมวิชาเรียน โดยบอกวาวิชาเรยีนเทอมนี้นอยไป ก็ไมมีอาการ
อะไรผดิปกติ ยงัสดใสราเริงเหมือนปกติ แตมหาวิทยาลัยก็เพ่ิงเปดเทอมไดเพียงสัปดาหเดียว อาจจะยังไมมี
การพูดคุยกันนิสิตมากนัก  
 
ที่ตึกนติิเวชศาสตร จุฬาฯ เม่ือเวลา 10.00 น. วันเดียวกัน นายไกรศักดิ ์รุงทวิาสุวรรณ อายุ 61 ป และนางรตันา
ภรณ รุงทิวาสุวรรณ บิดาและมารดา พรอมดวยครอบครวัของ น.ส.ชนินาถ ไดมาตดิตอรับศพบุตรสาว ทามกลาง
ความเศราโศกเสียใจของครอบครัว  
 
นายไกรศักดิ์กลาววา บุตรสาวเปนเด็กเรียนดี ไดทุน พสวท.ตั้งแตเรยีนมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่โรงเรยีนบดินทรเด
ชา และรับทุนตอเนื่องมาจนถึงระดับมหาวทิยาลัย ผลการเรยีนเฉลีย่รวม 3 ป ได 3.69 และเคยเขารอบ 1 ใน 
10 การแขงขันเคมีโอลิมปกดวย สวนสาเหตทุี่แทจริงนั้นไมทราบ เน่ืองจากบุตรสาวไมเคยพูดหรือบนอะไรใหฟง 
ตนมีบุตรสาว 4 คน นองก่ิงเปนบุตรคนที่ 2 เราก็สนทิกัน ไปไหนก็ไปดวยกันหมด 6 คนพอแมลูก เม่ือชวงปด
เทอมลูกสาวไปฝกงานก็ไมมีอาการอะไร  
 
นายไกรศักดิ์กลาวอีกวา ปกติลูกสาวจะไดเกรดเฉลี่ยประมาณ 3.90 แตเทอมลาสดุได 3.28 ทําใหเกรดเฉลีย่อยู
ที่ 3.69 ซึ่งลูกสาวเคยมาถามตนวาเกรด 3.69 จะไดเกียรตนิิยมหรือไม ก็บอกวาไมนาจะมปีญหาอะไร เพราะ
ทราบมาวาเกียรตินิยมอันดับ 1 คือตั้งแต 3.6 ข้ึนไป จึงไมคิดวาจะเครยีดในเรื่องนี้ นิสัยของลูกสาวจะเปนคนพูด
นอย แตเราสนทิกัน ทีผ่านมาไมเห็นลูกจะมีอาการผดิปกติอะไรเลย  
 
ตอมาเวลา 14.00 น. ทางครอบครัวและคณาจารยไดจดัพิธีรดน้ําศพ น.ส.ชนินาถ ที่บริเวณหองรดน้ําศพ แผนก
นิติเวช โดยมีอาจารยและเพ่ือนนิสิตประมาณ 100 คน มารวมรดน้ําศพดวยความเศราสลด กอนที่ครอบครัวจะ
เคลื่อนยายศพไปยังวัดบึงทองหลาง เพ่ือบําเพ็ญกุศลตอไป  
 
ขณะที่ นพ.อภชิัย มงคล รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ใหความเห็นวา ปญหาการฆาตัวตายเกิดจาก 2 ปจจยั คือ 
ปจจัยที่เกิดจากภายในของตัวเอง และปจจยัที่เกิดจากภายนอก กรณีของนักศกึษาคนนีท้ราบวาสาเหตกุารตาย
เน่ืองมาจากผิดหวังเรื่องการเรยีน ซึ่งเรื่องการเรียนถือเปนปจจัยภายนอก เกิดจากการคาดหวังและรับไมไดเม่ือ
ตัวเองเกรดตกลงมา จึงนําพาไปสูการผิดหวงัฆาตัวตายในที่สดุ สวนปญหาภายในคือ ปญหาทางดวนความคดิ 
ตรงจดุนี้ไมสามารถวิเคราะหไดวาเขามีความคดิอยางไร และมีการดําเนินชีวติอยางไร คงตองสอบถามไปยังทาง
บานของผูตาย จึงจะสามารถวิเคราะหเรื่องราวทั้งหมดได  
 
"อีกสวนหนึ่งเปนไปไดทีผู่ตายอาจจะเปราะบาง ไมเคยตองแกปญหาหนักๆ ดวยตัวเอง ไมเคยเจออะไรที่
ยากลําบาก เม่ือมาเจอเหตุการณทีต่ัวเองคิดวายาก และผานมันไปไมได จงึหาทางออกดวยการฆาตัวตาย ใน
สวนของนิสิตจฬุาฯ น้ัน หากจะวิเคราะหกันใหชัดเจนคงตองมีรายละเอียดที่มากกวานี ้ผูปกครองเขาจะบอกได
ดีทีสุ่ดวาภาวะจติใจของเขากอนจะตดัสินใจฆาตัวตายเปนอยางไร" นพ.อภชิัยกลาว  
 
ดร.วัลลภ ปยะมโนธรรม นักจิตวิทยาชื่อดัง ใหความเห็นวา การฆาตายตัวสวนใหญ
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มาสิ่งเราภายนอก ซึ่งมอียู 4 ตัว คอื 1.ทางกาย เชน โรคทุกขทรมาน รูสึกชีวิตมีแต
ความทุกข 2.ทางใจ สิง่เราก็เชน ความผิดหวัง อกหัก นอยใจ ทุกขใจ 3.สังคม มีการ
เปลี่ยนทางเศรษฐกิจ การเมือง และ 4.บรรยากาศ โดยอากาศครึ้มฟาครึ้มฝนจะมีผล
ทําใหคนฆาตัวตายมากกวาอากาศรอน จะเห็นไดจากคนแถบสแกนดิเนเวียและ
สวิตเซอรแลนดจะมีคนฆาตวัตายมาก เนื่องจากไมคอยเจอแดด  
 
ดร.วัลลภกลาวตอวา เม่ือสิ่งเราเหลานี้เขามาจะมผีลกระทบตอคนที่ชอบอยูคนเดยีว คดิเอง เขาใจเอาเอง ก็จะ
เกิดการฆาตัวตายได โดยคดิวาหากอยูในโลกตอไปก็ตองตาย แตยิ่งอยูไปนานๆ ก็ยิ่งทุกขทรมาน ไมมีใคร ไม
เคยเจอหนาใครในสังคมเลยอยูไมได หรือปญหาตายกอนที่จะตายทหีลัง เชน กลัววาจะมีคนมาฆา เปนตน  
 
"เคยมีคนมาปรกึษาผมวา กลัวน้ําจะทวมโลกเลยพยายามฆาตัวตาย ซึ่งตอนนี้กระแสน้ําทวมโลกมีมาก และมี
คนพยายามฆาตัวตายเพ่ือหนปีญหานี้" ดร.วลัลภกลาว  
 
นักจิตวทิยาชื่อดังกลาวดวยวา วิธีปองกันคือ การขยับความคดิใหคนคนนั้น หากไมยอมพูดจากับใคร ไมเขา
สังคมก็ใหเขาออกจากบานบาง เจอบรรยากาศนอกบานบาง ไปเจอแสงแดด เจอทองฟา บางคนชอบตนไม 
ชอบทะเล แมนํ้า ดิน คนเราประกอบดวยธาตดุิน นํ้า ลม ไฟ หากมีธาตใุดธาตุหนึ่งเขามาเรือ่ยๆ กําลังใจก็จะ
นอยลง ตองเอาสื่อธรรมชาติเขามา อยางไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่ไมเก่ียวกับสือ่ธรรมชาต ิคือ ความศรทัธา การเขา
วัดเขาโบสถจะทําใหคนเรามีศรัทธา ก็สามารถชวยได  
 
ดร.วัลลภบอกดวยวา สิ่งที่ขาดไมไดในชีวติ ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1.ความเชื่อ ความศรทัธา 2.ความหวัง 
ความตองการ หากคนเราหมดหวังสิ้นหวังก็จะอยูไมได 3.ความรัก คนเขาใจ คนเราหากไมมีความรัก แตถายังมี
คนเขาใจก็อยูได แตถาหมดทัง้คนรัก คนเขาใจ ก็อยูไมไดเหมือนกัน 4.ความใฝฝน จินตนาการ หากขาดสิ่ง
เหลานี้ก็อยูไมได  
 
พรอมกันนี้นักจติวทิยาชื่อดังฝากถึงคนที่สิ้นหวังประสบปญหาแกไมตก หรือมีความคิดจะฆาตัวตาย สามารถ
เขารวมโครงการหวัเราะคลายพิษ ออกจากชวีิต เพิ่มพลังชีวติ ใหกบัตนเองได ณ ตึก 14 ช้ัน 2 
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร (มศว) ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแตเวลา 14.00-16.00 น. ที่
ผานมามีคนส้ินหวังคิดฆาตวัตายลมเลิกความคิดและมชีีวิตอยูในสังคมไดตามปกติ  
 
เม่ือเวลา 16.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน ผูสื่อขาวรายงานบรรยากาศงานศพ น.ส.ชนินาถ ที่ตั้งสวดภายในวดับึง
ทองหลาง ศาลา 11 บรรยากาศเปนไปดวยความโศกเศรา โดยมีญาติพ่ีนองและเพื่อนนิสิตกวา 60 คน มา
รวมงานศพ ขณะเดียวกันบิดามารดาของผูตายยังคงอยูในอาการโศกเศรา ทั้งสองยังไมใหสัมภาษณผูสือ่ขาวถึง
เรื่องราวใดๆ เน่ืองจากยังทาํใจตอเหตุการณทีเ่กิดข้ึนไมได  
 
ดานเพื่อนสาวของผูตายคนหนึ่งกลาววา ผูตายเคยบนเรื่องเรียน เน่ืองจากเปนลูกสาวคนโต จึงเหมือนเปน
ความหวังของครอบครัว กลัววาจะเปนเสาหลักที่ดีไมได ผูตายมผีลการเรยีนอยูในขั้นที่ดมีาก เกรดทีต่กก็
เล็กนอยไมไดแตกตางจากเดมิ จึงไมคิดวาผูตายจะกลุมใจถงึข้ันฆาตัวตายเพียงเพราะผลการเรียนตก  
 
สวนเพื่อชายรวมภาควิชาของผูตายเปดเผยวา ปกติจะเรยีนกันคนละกลุม แตเปนภาควิชาเดียวกัน ปกตทิกุครั้งที่
เจอจะทักทายกันตลอด ผูตายมีลักษณะยิ้มแยม ดูไมมีเรื่องกังวลในหัวใจ 

 


