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ข่าวประชาสัมพนัธ์  
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

๑๑๔ สขุมุวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

 

ระวัง! อย่า 'เช่ือผิด'  
ชนวนคล่ังฆ่า ร้อนแทบบ้า ไม่ใช่!! 

  

 

ยิ่งอากาศร้อน อารมณ์คนก็ยิ่งแรง จะสังเกตได้ว่าการฆ่ากันตายในช่วงที่อากาศ
ร้อนนัน้เกิดบ่อย เพราะทาํให้เกิดอารมณ์ช่ัววบ มีอะไรกระแทกขึน้มานิดหน่ึงอารมณ์ู  
ช่ัววบกเ็กดิขึน้ได้ทนัทีู “ ...น่ีเป็นการระบุของ ดร.จติรา ดุษฎีเมธา ประธานโครงการศนย์ู
พัฒนาความสุขมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่ง “สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์” 

สะท้อนไปเม่ือวนัก่อนกนั กรณีฆา่ตวัตาย ฆา่กนัตายเพราะเร่ืองรัก ๆ 

และเม่ือโฟกสัท่ีเร่ือง “ร้อน-อากาศร้อน” น่ีก็น่าคิด 

ข่าวจากหนังสือพมิพ์เดลินิวส์    ฉบบัประจาํวันที่  ๑๕ เดอืนมีนาคม   พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า  ๑ ต่อ ๓ 

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ช่วงฤดรู้อนท่ีอากาศร้อนจดั ก็มกัมีคนบน่ประมาณวา่ ’ร้อนแทบบ้า!!“ ’ร้อนจะบ้าตายอยู่

แล้ว!!“ อยู่เป็นประจํา และก็มกัมีข่าว ’คลัง่“ ’สติแตก“ เกิดขึน้มาก ซึง่หลายกรณีก็เกิดเป็นเร่ือง

ร้ายท่ีน่าสลดใจขึน้ ทัง้โดยผู้ ก่อเหตท่ีุสภาพจิตปกติและไม่ปกติ อย่างเม่ือเร็ว ๆ นีก็้มีข่าวเกิดคดี

สงัหารโหดเดก็ชายรายหนึง่ด้วยมีด จาก 

รายงานข่าวเห็นว่าผู้ ท่ีก่อเหตุมีปัญหาป่วยทางจิต ซึ่งจะเก่ียวหรือไม่เก่ียวกับสภาพ

อากาศร้อน ณ ท่ีนีไ้ม่ขอยืนยนั แต่เม่ือฟังจากท่ีนกัวิชาการระบขุ้างต้นแล้ว ในช่วงร้อน ๆ อย่าง

ชว่งนี.้..เรา ๆ ทา่น ๆ เทา่ทนักนัไว้หน่อยก็น่าจะดี 

ทัง้นี ้แม้ระยะนีจ้ะมีฝนตกอยู่บ้างในบางพืน้ท่ีในลกัษณะพายุฤดรู้อน แต่ก็ใช่ว่าสภาพ

อากาศจะไม่ร้อนจัด ขณะท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์สภาพอากาศในช่วงนีไ้ว้ว่า... 

ภาคเหนือ ช่วงวนัท่ี 16-18 มี.ค. อณุหภมิูสงูสดุคาดว่าจะอยู่ท่ีประมาณ 34-37 องศาเซลเซียส, 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วงวนัท่ี 14-18 มี.ค. อณุหภมิูสงูสดุคาดว่าจะอยู่ท่ีประมาณ 33-

37 องศาเซลเซียส, ภาคกลาง ช่วงวนัท่ี 14-18 มี.ค. อณุหภมิูสงูสดุคาดวา่จะอยู่ท่ีประมาณ 35-

37 องศาเซลเซียส, ภาคตะวนัออก ในช่วงวนัท่ี 14-18 มี.ค. อุณหภูมิสงูสดุคาดว่าจะอยู่ท่ี

ประมาณ 32-37 องศาเซลเซียส, ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก ในช่วงวนัท่ี 14-18 มี.ค. อณุหภมิูสงูสดุ

คาดว่าจะอยู่ท่ีประมาณ 32-37 องศาเซลเซียส, ภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก ในช่วงวนัท่ี 14-18 มี.ค. 

อณุหภมิูสงูสดุคาดวา่จะอยู่ท่ีประมาณ 31-34 องศาเซลเซียส, กรุงเทพฯและปริมณฑล ในช่วง

วนัท่ี 14-18 มี.ค. อณุหภมิูสงูสดุคาดวา่จะอยู่ท่ีประมาณ 33-36 องศาเซลเซียส ซึง่โดยรวมแล้ว

พืน้ท่ีสว่นใหญ่ของไทยอณุหภมิูจะสงูใกล้ ๆ 40 องศาเซลเซียส 

ก็นบัวา่เป็นชว่งท่ีประเทศไทยเรา ’อากาศร้อนจดั“ 

กับสภาพอากาศร้อนจดั อย่างในช่วงนี ้ถามว่าเป็นสาเหตท่ีุทําให้เกิดการก่อเหตรุ้าย ๆ 

เหตคุลัง่ ๆ หรือไม่อย่างไร?? เร่ืองนีท้างกรมสขุภาพจิตเคยให้ข้อมลูผ่าน “สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์” 

ไว้ว่า... อากาศร้อนก็มีส่วนทําให้เกิด แต่เม่ือเทียบกับต้นเหตอ่ืุน ๆ แล้ว อากาศร้อนก็จะไม่ใช่

สาเหตหุลกั โดยเฉพาะเม่ือเทียบกบัการ “เมา” 

สําหรับผู้ ท่ีสภาพจิตปกติ อากาศร้อนก็ทําให้ไม่สบายกายไม่สบายใจ หงดุหงิดง่าย เกิด

อารมณ์โกรธง่าย-โมโหง่าย แต่ถ้าจะวา่กนัถึงขัน้กระตุ้นให้ฆ่าตวัตาย หรือไลฆ่่าใครต่อใคร ยงัมี
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ผลไม่มากเท่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ย่ิงบางคนย่ิงร้อน ย่ิงเครียด แล้วย่ิงด่ืมเข้าไป ก็จะ

กระตุ้นให้เกิดความคิดชัว่วบูได้เร็วขึน้-งา่ยขึน้ 

แตถ่ามวา่ในช่วงท่ีอากาศร้อนจดัควรต้องระวงัเร่ืองร้าย ๆ หรือไม่?? คําตอบคือ... ก็ควร

ต้องระวงัด้วย ซึง่ไม่เพียงกบัคนท่ีมีประวติัป่วยทางจิตท่ีคนในครอบครัวก็ควรต้องดแูลใกล้ชิดใน

ทกุสภาพอากาศอยู่แล้ว กบัคนทัว่ ๆ ไปก็เช่นกนั ก็ต้องระวงัอารมณ์ท่ีรุนแรงง่าย โดยเฉพาะกบั

คนท่ีมีประวติัใช้ความรุนแรง คนท่ีเกิดความเปล่ียนแปลง 

ทางอารมณ์ ซึ่งทัง้ตนเองควรตระหนัก และคนใกล้ตัวควรต้องดูแลใกล้ชิด โดยการ

ตระหนกั-การดแูลใกล้ชิดในท่ีนีมิ้ได้หมายความแคต้่องทําให้คลายร้อนกาย แตร่วมถึงสิ่งสําคญั

คือ “คลายความเครียด” 

อยา่ปลอ่ยปละมิฉะนัน้อาจจะเกิดเหตไุมค่าดคิด!! 

กบัการป้องกนัเหตไุม่คาดคิด เหตรุ้าย ๆ เหตคุลัง่ ๆ สําหรับผู้ ท่ีไม่ได้ป่วยทางจิต ก็เช่น... 

หากมีเร่ืองเครียดต้องไม่ใช้การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นท่ีปรึกษา แต่ต้องหาคนใกล้ชิดเพ่ือ

ปรึกษา และควรจะออกกําลงักาย ซึง่มิใชเ่พียงชว่ยเร่ืองการผ่อนคลายทางร่างกาย แตย่งัช่วยให้

สารบางชนิดในสมองเพ่ิมขึน้ด้วย อยา่งเช่นสารเซอโรโตนิน (Serotonin) ซึง่หากมีระดบัท่ีต่ําลงจ

ทําให้คนเราเกิด “ภาวะทางจิตไมส่มดลุ” ก็จะสุม่เส่ียง 

ทัง้นี ้กบัเร่ือง ’อากาศร้อน“ กบั ’เหตรุ้าย“ นี ้ดร.วลัลภ ปิยะมโนธรรม นกัจิตวิทยา ก็เคย

สะท้อนผ่าน “สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์” ไว้วา่... อากาศร้อนทําให้คนเราหงดุหงิด แตก็่ไม่ถึงกบัเป็น

ต้นเหตหุลกัทําให้เครียด อากาศร้อนเป็นแคต่วักระตุ้นภายนอกเท่านัน้ การ ’เครียด“ นัน้อยู่ท่ีตวั

เราเองเป็นหลกั 

นกัจิตวิทยารายนีบ้อกทิง้ท้ายไว้ด้วยว่า... ปัจจยัสําคญัท่ีทําให้คนเราเกิดความเครียดก็

คือ ’ความเช่ือ“ เช่น เช่ือว่าเราต้องเป็น ต้องมี ต้องทํา ต้องเท่าเทียมคนอ่ืน ซึง่เป็นการเพ่ิมแรง

กดดนัให้กบัตวัเอง มนษุย์เราสว่นใหญ่มกัจะยดึติดอยูก่บัความเช่ือถึง 90% มีเพียง 10% เทา่นัน้

ท่ีเป็น “ความจริง” ซึง่ปัญหาร้าย ๆ ท่ีเกิดจาก “ความเครียด” นัน้ สามารถป้องกนัแก้ไขได้ด้วย

การปลอ่ยวาง ยอมรับความเป็นจริง ด้วย ’ความเข้าใจ“ 

’ร้อนมิใชต้่นเหตหุลกัของเร่ืองร้าย“ น่ีก็ต้องเข้าใจ 
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ก็อยา่เผลอสะกดจิตตวัเองด้วยความเช่ือตวัเอง... 

จนคลัง่...จนก่อเหตรุ้าย ๆ...เพราะอากาศร้อน!!!. 

 

 

 


