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บทคััดย่่อ

วัตถุุประสงค์์ เพื่่�อศึึกษาลัักษณะการนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายข่องหนังส่อพื่ิมพื่์ในประเทศึไทย ในด้้านการปฏิิบััติัตัาม

แนวทางการนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายข่ององค์์การอนามัยโลักปี ค์.ศึ. 2017

วิธีการศึึกษา ศึึกษาข่้อมูลัลัักษณะการนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายจากหนังส่อพิื่มพ์ื่ในประเทศึไทยจำนวน 3 ฉบัับั ได้้แก่ 

หนังส่อพื่ิมพื่์ไทยรัฐ หนังส่อพื่ิมพื่์เด้ลัินิวส์ แลัะหนังส่อพื่ิมพื่์ข่่าวสด้ ย้อนหลัังตัั�งแตั่วันท่� 1 มกราค์ม 2562 จนถึึงวันท่� 30 มิถึุนายน 

2562 ในด้า้นการปฏิบิัติััตัามแนวทางการนำเสนอข่า่วการฆ่่าตััวตัายข่ององค์์การอนามัยโลักในปี ค์.ศึ. 2017 ใช้้สถิึติัเชิ้งพื่รรณนา

ในการหาค์วามถ่ึ�แลัะร้อยลัะ แลัะสถิึตัิเชิ้งอนุมาน ได้้แก่ chi-square test แลัะ Fisher exact test ในการหาค์วามสัมพัื่นธ์์

ระหว่างปัจจัยท่�เก่�ยวข่้อง 

ผลการศึกึษา จำนวนข่่าวในการวิเค์ราะห์ม่ทั�งหมด้ 309 ข่่าว เป็นข่่าวจากหนงัสอ่พื่มิพ์ื่ไทยรฐั ร้อยลัะ 52.8 หนงัสอ่พื่มิพ์ื่เด้ลันิวิส์

ร้อยลัะ 24.9 แลัะหนังส่อพิื่มพ์ื่ข่่าวสด้ร้อยลัะ 22.3 ประช้ากรส่วนใหญ่่เป็นเพื่ศึช้าย วัยผูู้้ใหญ่่ตัอนกลัาง สัญ่ช้าติัไทย 

การนำเสนอข่่าวพื่บัม่การบัอกช้่�อ - นามสกุลั ร้อยลัะ 89.6 ระบัุอาช้่พื่ร้อยลัะ 57.9 วิธ์่การฆ่่าตััวตัายท่�พื่บับั่อยท่�สุด้ ได้้แก่ 

การกระโด้ด้จากท่�สงูรวมถึงึการกระโด้ด้น�ำ (รอ้ยลัะ 24.6) แลัะใช้ป้นื (รอ้ยลัะ 23.6) สว่นใหญ่เ่ปน็การฆ่า่ตััวตัายเด้่�ยว (รอ้ยลัะ 78.0) 

แลัะฆ่่าตััวตัายสำเร็จ (ร้อยลัะ 82.8) ด้้านลัักษณะการนำเสนอข่่าวพื่บัม่การนำเสนอข้่อมูลัสถึานท่�หร่อหน่วยงานท่�ให้ค์วาม

ช้ว่ยเหลัอ่ร้อยลัะ 4.2 ให้ค์วามรูเ้ก่�ยวกับัการฆ่า่ตัวัตัายแลัะแนวทางการป้องกันร้อยลัะ 1.9 แลัะนำเสนอเก่�ยวกับัวิธ์ก่ารรับัมอ่แลัะ

วิธ์่ข่อค์วามช้่วยเหลั่อร้อยลัะ 1.9  ม่การระบัุรายลัะเอ่ยด้วิธ์่การฆ่่าตััวตัายรวมถึึงอุปกรณ์ท่�ใช้้ร้อยลัะ 98.7 ระบุัรายลัะเอ่ยด้ข่อง

สถึานท่�เกิด้เหตัุร้อยลัะ 98.7 นำเสนอเป็นข่่าวหน้าหนึ�งร้อยลัะ 44 พื่าด้หัวข่่าวด้้วยค์ำท่�ด้ึงดู้ด้ค์วามสนใจผูู้้อ่าน ร้อยลัะ 40.1 แลัะ

ลังรูปถึ่ายในข่่าวร้อยลัะ 28.8  

สรุป การนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายข่องหนังส่อพื่ิมพื่์ในประเทศึไทยทั�ง 3 ฉบัับั ในช้่วงเวลัาท่�ศึึกษายังปฏิิบััตัิตัามแนวทาง

การนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายตัามค์ำแนะนำข่ององค์์การอนามัยโลักปี ค์.ศึ. 2017 ตั�ำมาก ค์วรส่งเสริมค์วามร่วมม่อระหว่าง

องค์์กรส่�อมวลัช้นกับัองค์์กรสุข่ภาพื่จิตัเพื่่�อพื่ัฒนาการนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายท่�ม่ค์ุณภาพื่ตั่อไป

ค์ำสำค์ัญ การฆ่่าตััวตัาย หนังส่อพื่ิมพื่์ ประเทศึไทย

การนำาเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย่ของหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย่ : 
การปฏิบัติตามแนวทางการนำาเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย่ขององคั์การ
อนามัย่โลก
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ABSTRACT

Objective: To study the newspaper reporting of suicide in Thailand in terms of their compliance with the World 
Health Organization (WHO) media guidelines (preventing suicide: a resource for media professionals update 
2017).

Methods:  We conducted a 6-month (January 1, 2019 – June 30, 2019) retrospective descriptive study on three 
newspapers reporting of suicides in Thailand, namely “Thairath”, “Dailynews”, and “Khaosod” in terms of their 
compliance with the WHO media guidelines. Descriptive statistics were used to explore frequency and percent.  
Chi-square test and Fisher exact test was used to explore the association. 

Results: A total of 309 suicide news were reported from Thairath (52.8%), Dailynews (24.9%), and Khaosod 
(22.3%), with the majority of the population being male, middle adulthood and Thai nationality. The most common 
methods of suicide were jumping from a height, including jumping into the water (24.6%) and using firearm 
(23.6%). 89.6% of reports mentioned name of the victim and 57.9% mentioned occupation. 78.0% of them were 
single suicide and 82.8% were completed suicide. 4.2% of reports provided information about where to seek 
help, 1.9% educated about suicide and suicide prevention and 1.9% educated about how to cope with life 
stressors and how to get help. 98.7% of reports presented details of methods and 98.7% mentioned location 
of suicide. 44% of cases placing reports on the front page, 40.1% using sensational headlines and 28.8% 
posted images of victims.

Conclusion: Overall, newspaper adherence to the WHO media guidelines in this study were unsatisfactory. 
Mental health organizations and media bodies are encouraged to work together to improve media reporting 
of news about suicide in Thailand.

Keywords: Suicide, newspaper, Thailand
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บทนำา
การฆ่่าตััวตัายเป็นปัญ่หาสุข่ภาพื่ท่�องค์์การอนามัยโลัก

ให้ค์วามสำค์ัญ่ จากข่้อมูลัข่ององค์์การอนามัยโลักพื่บัว่าม่

ประช้ากรเส่ยช้่วิตัจากการฆ่่าตััวตัายประมาณ 800,000 ค์นต่ัอปี 

โด้ยการฆ่่าตััวตัายสามารถึเกิด้ข่ึ�นได้้กับัประช้ากรในทุกช้่วงอายุ 

แลัะม่ข้่อมูลัว่าในการฆ่่าตััวตัายสำเร็จในผูู้้ใหญ่่ 1 ราย อาจม่ค์น

อ่�นๆ มากกว่า 20 ค์น ท่�พื่ยายามฆ่่าตััวตัาย1 จากศึึกษาข่้อมูลั

ในประเทศึไทยพื่บัว่า ม่ค์นไทยท่�เส่ยช้่วิตัจากการฆ่่าตััวตัายเฉลั่�ย

ประมาณปีลัะ 4,000 ค์น ด้ังนั�นการป้องกันการฆ่่าตััวตัายจึงเป็น

เร่�องสำค์ัญ่ระด้ับัประเทศึ2

ปจัจัยหนึ�งท่�มผู่้ลักระทบัต่ัอการฆ่า่ตัวัตัายค์อ่การนำเสนอ

ข่่าวการฆ่่าตััวตัาย โด้ยม่การศึึกษาพื่บัว่าข่่าวการฆ่่าตััวตัาย

อาจทำให้เกิด้พื่ฤติักรรมเลัย่นแบับัได้้ (copycat suicide)3-7 โด้ยเฉพื่าะ

ผูู้้ท่�ม่ค์วามเส่�ยงเดิ้มระดั้บัหนึ�งอยู่แล้ัว องค์์การอนามัยโลักได้้

ตัระหนักถึึงค์วามสำคั์ญ่ข่องปัญ่หาด้ังกลั่าวจึงได้้กำหนด้แนวทาง

การนำเสนอข่่าวข่องส่�อในเร่�องการฆ่่าตััวตัายเพ่ื่�อป้องกันแลัะ

ลัด้อัตัราการฆ่่าตััวตัายข่ึ�น โด้ยม่การปรับัปรุงลั่าสุด้ในปี ค์.ศึ. 

20178 

การนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายข่องส่�อเป็นเร่�องสำค์ัญ่ท่�

หลัายประเทศึให้ค์วามสนใจ แลัะม่การศึึกษาเก่�ยวกับัคุ์ณภาพื่

การนำเสนอข่า่วการฆ่า่ตัวัตัายข่องส่�อในหลัายประเทศึ เช่้น Arafat 

แลัะค์ณะ ได้้ทำการศึึกษาแบับัย้อนหลัังเก่�ยวกับัการนำเสนอข่่าว

การฆ่่าตัวัตัายในส่�อออนไลัน์ในประเทศึบังักลัาเทศึในช่้วงปี ค์.ศึ. 2009 

ถึึงเด้่อนเมษายน ค์.ศึ. 2018 พื่บัว่าการนำเสนอข่่าวยังม่ค์ุณภาพื่

ตั�ำเม่�อเปรย่บัเทย่บักับัแนวทางการนำเสนอข่า่วข่ององค์ก์ารอนามยั

โลักในแง่การเปิด้เผู้ยข่้อมูลัส่วนตััวรวมถึึงปัญ่หาช่้วิตัข่องผูู้้ตัาย 

วิธ์่การฆ่่าตััวตัาย รวมถึึงข่าด้การให้ค์ ำแนะนำในเร่�องการป้องกัน

การฆ่่าตััวตัายแลัะวิธ์่การช่้วยเหล่ัอเม่�อเจอเหตุัการณ์การ

ฆ่่าตััวตัาย9 แลัะได้้ม่การศึึกษาในลัักษณะเด้่ยวกันน่�ในอ่กหลัาย

ประเทศึ เช่้น อินเด้่ย จ่น ไต้ัหวัน3, 9-11 พื่บัว่าการนำเสนอข่่าว

การฆ่่าตััวตัายข่องส่�อในประเทศึด้ังกลั่าวยังม่ค์ุณภาพื่ตั�ำเม่�อ

เปร่ยบัเท่ยบักับัค์ำแนะนำเร่�องแนวทางการนำเสนอข่่าวการ

ฆ่่าตััวตัายข่ององค์์การอนามัยโลัก

จากการทบัทวนวรรณกรรม ผูู้้วิจัยยังไม่พื่บัการศึึกษา

เก่�ยวกบััการนำเสนอข่า่วการฆ่า่ตัวัตัายข่องส่�อในประเทศึไทย จงึม่

ค์วามสนใจท่�จะศึึกษาเก่�ยวกับัการนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายใน

ประเทศึไทย โด้ยเปร่ยบัเท่ยบักับัค์ำแนะนำเร่�องแนวทางการนำ

เสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายข่ององค์์การอนามัยโลัก เพ่ื่�อก่อให้เกิด้

แนวทางการนำเสนอข่่าวอย่างม่ค์ุณภาพื่ อันจะส่งผู้ลัลัด้การเกิด้

พื่ฤตัิกรรมการเลั่ยนแบับัการฆ่่าตััวตัายในประเทศึไทย

วิธีีการศึกษา
ผูู้้วิจัยได้้ทำการส่บัค้์นข่้อมูลัการนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััว

ตัายจากหนังส่อพื่ิมพื่์ในประเทศึไทยจำนวน 3 ฉบัับั ได้้แก่ 

หนังส่อพื่ิมพื่์ไทยรัฐ หนังส่อพื่ิมพื่์เด้ลิันิวส์ แลัะหนังส่อพื่ิมพื่์

ข่่าวสด้ จากฐานข้่อมลูั iQNewsClip (https://www.iqnewsclip.com) 

ซึ่ึ�งให้บัริการกฤตัภาค์ข่่าวแบับัออนไลัน์ นำเสนอข่่าวท่�ตััด้จาก

หนังส่อพื่ิมพื่์ภายในประเทศึกว่า 30 ฉบัับั แลัะแสด้งผู้ลัได้้เหม่อน

ตั้นฉบัับั ม่รายลัะเอ่ยด้ค์รบัถึ้วน เช้่น ช้่�อหนังส่อพื่ิมพื่์ ฉบัับัวันท่� 

Section เลัข่หน้า จดั้เกบ็ัไวเ้ปน็หมวด้หมู่โด้ยมฟั่ังก์ช้ั�นในการส่บัค้์น

ข่่าวแบับั Full-Text12 โด้ยผูู้้วิจัยใช้้ค์ำในการส่บัค์้นว่า “ฆ่่าตััวตัาย” 

ในการศึึกษาค์รั�งน่�ได้้ศึึกษาข่้อมูลัการนำเสนอข่่าวย้อนหลัังเป็น

ระยะเวลัา 6 เด้่อน ค์่อตัั�งแตั่วันท่� 1 มกราค์ม 2562 จนถึึงวันท่� 

30 มิถึุนายน 2562 

ผูู้้วิจัยนำข่่าวการฆ่่าตััวตัายท่�ได้้ทั�งหมด้ในระยะเวลัา

ด้ังกลั่าวมาศึึกษาวิธ์่การนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายข่อง

หนังส่อพิื่มพ์ื่ในประเทศึไทย โด้ยประเด็้นในการศึึกษามาจาก

ค์ำแนะนำเร่�องแนวทางการนำเสนอข่่าวการฆ่่าตัวัตัายข่ององค์ก์าร

อนามัยโลักในปี ค์.ศึ. 20178  ด้ังแสด้งใ นตัารางท่� 1 ตััวอย่างข่้อมูลั

ท่�เก็บั ได้้แก่ การนำเสนอเป็นข่่าวหน้าหนึ�ง การระบุัวิธ์่การตัาย

ในพื่าด้หัวข่่าว การระมัด้ระวังในการนำเสนอข่่าวข่องผูู้้ม่ช้่�อเส่ยง

ในสังค์ม การบ่ังบัอกว่าการฆ่่าตััวตัายค์่อทางออกข่องปัญ่หา 

การนำเสนอข้่อมูลัข่องสถึานท่�หร่อหน่วยงานท่�สามารถึให้

ค์วามช้่วยเหลั่อได้้ เป็นตั้น โด้ยงานวิจัยน่�วิเค์ราะห์ข่้อมูลัทางสถิึตัิ

ด้้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS version 26

การวิเ ค์ราะห์บัทค์วามข่่าวได้้ทำการวิเค์ราะห์โด้ยผูู้้วิจัย

ค์นท่�หนึ�ง ในกรณ่ท่�บัทค์วามข่่าวม่ค์วามไม่ช้ัด้เจนในการพื่ิจารณา

จะทำการพิื่จารณาร่วมกันกับัผูู้้วิจัยค์นท่�สอง สำหรับัข้่อมูลัทั�วไป

ข่องประช้ากรในข่่าว รวมถึึงข้่อมูลัวิธ์่การฆ่่าตััวตัาย ประเภท

การฆ่่าตััวตัาย แลัะผู้ลัลััพื่ธ์์ข่องการฆ่่าตััวตัายใช้้การวิเค์ราะห์

เช้ิงพื่รรณนา (descriptive analysis) โด้ยแจกแจงค์วามถึ่� 

(frequency) แลัะสถึิติัร้อยลัะ (percentage) วิเค์ราะห์ค์วาม

แตักตั่างข่องลัักษณะการนำเสนอข่่าวข่องหนังส่อพื่ิมพื่์แตั่ลัะฉบัับั

ในด้้านการปฏิิบััตัิตัามแนวทางการนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัาย

ข่ององค์์การอนามัยโลักปี ค์.ศึ. 2017 โด้ยใช้้วิธ์่ chi-square test 

แลัะ Fisher exact test

มาโนช หล่อตระกูล
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ผลการศึกษา
จากการส่บัค์้นข่้อมูลัลัักษณะการนำเสนอข่่าวการ

ฆ่่าตััวตัายจากหนังส่อพื่ิมพื่์ในประเทศึไทยจำนวน 3 ฉบัับั ตัามค์ำ

ส่บัค์้นแลัะระยะเวลัาด้ังกลั่าว ได้้จำนวนข่่าวการฆ่่าตััวตัายในการ

วิเค์ราะห์ทั�งสิ�น 309 ข่่าว เป็นข่่าวจากหนังส่อพื่ิมพื่์ไทยรัฐ 163 ข่่าว 

(ร้อยลัะ 52.8) หนังส่อพื่ิมพื่์เด้ลัินิวส์ 77 ข่่าว (ร้อยลัะ 24.9) แลัะ

หนังส่อพื่ิมพื่์ข่่าวสด้ 69 ข่่าว (ร้อยลัะ 22.3) พื่บัว่าประช้ากรส่วน

ใหญ่เ่ปน็เพื่ศึช้าย (รอ้ยลัะ 73.8) วยัผูู้ใ้หญ่ต่ัอนกลัาง (รอ้ยลัะ 51.8) 

สัญ่ช้าตัิไทย (ร้อยลัะ 86.1) ไม่เป็นผูู้้ม่ช่้�อเส่ยงในสังค์ม (ร้อยลัะ 

99.4) แลัะในการนำเสนอข่่าวระบัุอาช้่พื่ร้อยลัะ 57.9 ด้ังแสด้งใน

ตัารางท่� 2

การนำเสนอข่่าวพื่บัมก่ารบัอกช่้�อ - นามสกุลั รวม 277 ราย 

(ร้อยลัะ 89.6) ระบุัแตั่ช้่�ออย่างเด้่ยวหร่อใช้้นามแฝงหร่อไม่ระบุั

ช้่�อ 32 ราย (ร้อยลัะ 10.4) ปัจจัยท่�พื่บัว่าม่ผู้ลัตั่อการระบัุช้่�อค์่อเพื่ศึ

แลัะอาย ุโด้ยเพื่ศึหญ่งิพื่บัระบัชุ้่�อ - นามสกลุั รอ้ยลัะ 85.0 สว่นเพื่ศึ

ช้ายพื่บัร้อยลัะ 91.7 (p=0.03) แลัะผูู้้ท่�อายุน้อยกว่า 18 ปี พื่บัระบัุ

ช้่�อ - นามสกุลัร้อยลัะ 33.3 แลัะผูู้้ท่�อายุตัั�งแตั่ 18 ปีข่ึ�นไป พื่บั

ร้อยลัะ 90.8 (p=0.001)

สำหรบััข้่อมลูัเก่�ยวกบััการฆ่่าตัวัตัาย พื่บัว่าวธิ์ก่ารฆ่่าตัวัตัาย 

3 อันด้ับัแรก ได้้แก่ กระโด้ด้น�ำแลัะกระโด้ด้จากท่�สูง (ร้อยลัะ 

24.6) ใช้้ปืน (ร้อยลัะ 23.6) แลัะรมค์วัน (ร้อยลัะ 17.8) ตัามลัำด้ับั 

ประเภทการฆ่่าตััวตัายพื่บัว่าเป็นการฆ่่าตััวตัายเด่้�ยวร้อยลัะ 78.0 

ฆ่่าผูู้้อ่�นแลั้วฆ่่าตััวตัายร้อยลัะ 20.1 แลัะฆ่่าตััวตัายหมู่ร้อยลัะ 1.9 

แลัะผู้ลัลัพัื่ธ์ข์่องการฆ่่าตัวัตัายพื่บัว่าฆ่่าตัวัตัายสำเร็จร้อยลัะ 82.8 

ด้ังแสด้งในตัารางท่� 3

 หนังส่อพื่ิมพื่์ทั�ง 3 ฉบัับั ส่วนใหญ่่ม่การนำเสนอข่่าวการ

ฆ่่าตััวตัายไปในแนวทางเด้่ยวกัน โด้ยพื่บัประเด็้นท่�แตักต่ัางกัน

อย่างม่นัยสำค์ัญ่เพื่่ยง 2 ประเด้็น ได้้แก่ การระบัุสถึานท่�เกิด้เหตัุ 

โด้ยหนังส่อพื่ิมพื่์ไทยรัฐพื่บัม่การระบัุสถึานท่�เกิด้เหตัุบั่อยกว่าอ่ก 

2 ฉบัับั (p=0.049) แลัะการนำเสนอรูปภาพื่หร่อวิด้่โอ หร่อ social 

media links โด้ยหนังส่อพื่ิมพื่์เด้ลัินิวส์พื่บัร้อยลัะ 40.3 ข่่าวสด้

พื่บัร้อยลัะ 31.9 แลัะไทยรัฐพื่บัร้อยลัะ 22.1 (p=0.012) 

ตารางที� 1 ค์ำแนะนำในการนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายข่ององค์์การอนามัยโลักปี ค์.ศึ. 20178

ข้้อค์วรปฏิิบััติในการนำเสนอข้่าวการฆ่่าตัวตาย

1. นำเสนอข่้อมูลัเก่�ยวกับัสถึานท่�หร่อหน่วยงานท่�สามารถึให้ค์วามช้่วยเหลั่อ

2. ให้ค์วามรู้เก่�ยวกับัการฆ่่าตััวตัายแลัะแนวทางการป้องกัน

3. นำเสนอเก่�ยวกับัวิธ์่การรับัม่อแลัะวิธ์่ข่อค์วามช้่วยเหลั่อ

4. นำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายข่องค์นท่�เป็นท่�รู้จักในสังค์มด้้วยค์วามระมัด้ระวัง

5. การสัมภาษณ์ผูู้้ได้้รับัผู้ลักระทบัจากการฆ่่าตััวตัายค์วรทำด้้วยค์วามระมัด้ระวัง

6. นักข่่าวท่�นำเสนอข่่าวเองอาจได้้รับัผู้ลักระทบัจากข่่าวจนอาจเกิด้ค์วามค์ิด้ฆ่่าตััวตัายได้้เช้่นกัน

ข้้อห้ามปฏิิบััติในการนำเสนอข้่าวการฆ่่าตัวตาย

1. ไม่ทำให้ข่่าวโด้ด้เด้่น หร่อเน้นย�ำเหตัุการณ์ในข่่าวซึ่�ำๆ หร่อนำเสนอเป็นข่่าวหน้าหนึ�ง

2. ไม่ใช้้ภาษาท่�ด้ึงดู้ด้ค์วามสนใจ หร่อทำให้ค์ิด้ว่าการฆ่่าตััวตัายเป็นเร่�องปกตัิหร่อเป็นทางออกข่องปัญ่หา

3. ไม่นำเสนอรายลัะเอ่ยด้วิธ์่การฆ่่าตััวตัาย รวมถึึงวิธ์่การใช้้อุปกรณ์ตั่างๆ 

4. ไม่ให้รายลัะเอ่ยด้ข่องสถึานท่�หร่อพื่่�นท่�เกิด้เหตัุ

5. ไม่พื่าด้หัวข่่าวด้้วยค์ำท่�ด้ึงดู้ด้ค์วามสนใจจากผูู้้อ่าน

6. ไม่ลังรูปถึ่าย วิด้่โอค์ลัิป หร่อ ให้ลัิงค์์ social media 

มาโนช หล่อตระกูล
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ตารางที� 2 ข่้อมูลัประช้ากรในข่่าวการฆ่่าตััวตัาย

ข้้อมูลประชากร จำนวน (ร้อยละ)

เพศึ

เพื่ศึช้าย 228 (73.8)

เพื่ศึหญ่ิง 80 (25.9)

ไม่ระบัุเพื่ศึ 1 (0.3)

อายุ

วัยรุ่น อายุ < 18 ปี 6 (1.9)

วัยผูู้้ใหญ่่ตัอนตั้น อายุ 18 - 35 ปี 100 (32.4)

วัยผูู้้ใหญ่่ตัอนกลัาง อายุ 36 - 60 ปี 160 (51.8)

วัยช้รา อายุ > 60 ปี 31 (10.0)

ไม่ระบัุ 12 (3.9)

อาชีพ

อาช้่พื่ท่�เก่�ยวข่้องกับัการค์้าแลัะ
การบัริการ

37 (12.0)

นักเร่ยน/นักศึึกษา 28 (9.1)

อาช้่พื่ท่�เก่�ยวกับัการรักษา
ค์วามปลัอด้ภัย

23 (7.4)

อาช้่พื่ท่�เก่�ยวข่้องกับัการส่�อสารมวลัช้น
แลัะการบัันเทิง

12 (3.9)

ว่างงาน 11 (3.6)

อ่�นๆ 68 (22.0)

ไม่ระบัุอาช้่พื่ 130 (42.1)

สัญชาติ

ไทย 266 (86.1)

อ่�นๆ 38 (12.3)

ไม่ระบัุ 5 (1.6)

การเป็นผู้มีช่�อเสียงในสังค์ม

ไม่ใช้่ 307 (99.4)

ใช้่ 2 (0.6)

มาโนช หล่อตระกูล

ตารางที� 3 ข่้อมูลัวิธ์่การฆ่่าตััวตัาย ประเภทการฆ่่าตััวตัาย แลัะ

ผู้ลัลััพื่ธ์์ข่องการฆ่่าตััวตัายในข่่าว

ข้้อมูล จำนวน (ร้อยละ)

วิธีการฆ่่าตัวตาย

กระโด้ด้น�ำแลัะกระโด้ด้จากท่�สูง 76 (24.6)

ปืน 73 (23.6)

รมค์วัน 55 (17.8)

แข่วนค์อ 48 (15.5)

อ่�นๆ 53 (17.2)

ไม่ระบัุ 4 (1.3)

ประเภทการฆ่่าตัวตาย

ฆ่่าตััวตัายเด้่�ยว 241 (78.0)

ฆ่่าผูู้้อ่�นแลั้วฆ่่าตััวตัายตัาม 62 (20.1)

ฆ่่าตััวตัายหมู่ 6 (1.9)

ผลลัพธ์ข้องการฆ่่าตัวตาย

เส่ยช้่วิตั 256 (82.8)

ไม่เส่ยช้่วิตั 48 (15.5)

ไม่ระบัุ 5 (1.6)

ในประเด้็นข่้อค์วรปฏิิบััตัิตัามแนวทางการนำเสนอข่่าว

การฆ่่าตััวตัายข่ององค์์การอนามัยโลักปี ค์.ศึ. 2017 พื่บัว่า

หนงัสอ่พื่มิพ์ื่ส่วนใหญ่่ไม่ปฏิบิัติััตัามค์ำแนะนำด้งักล่ัาว ได้้แก่ พื่บัว่า

ม่การนำเสนอข้่อมูลัเก่�ยวกับัสถึานท่� หร่อหน่วยงานท่�สามารถึให้

ค์วามช้่วยเหลั่อร้อยลัะ 4.2 ให้ค์วามรู้เก่�ยวกับัการฆ่่าตััวตัาย แลัะ

แนวทางการป้องกันร้อยลัะ 1.9 นำเสนอเก่�ยวกับัวิธ์่การรับัม่อแลัะ

วิธ์่ข่อค์วามช้่วยเหลั่อเม่�อม่การฆ่่าตััวตัายร้อยลัะ 1.9 โด้ยม่เพื่่ยง

ประเด้็นการสัมภาษณ์ผูู้้ได้้รับัผู้ลักระทบัจากการฆ่่าตััวตัาย

ด้้วยค์วามระมัด้ระวังท่�พื่บัว่าม่การปฏิิ บัั ติัตัามค์ำแนะนำ

ในระด้ับัหนึ�งค์่อร้อยลัะ 57.6  (ตัารางท่� 4)

ในห้วงเวลัาท่�ศึึกษาพื่บักรณ่ผูู้้ฆ่่าตััวตัายเป็นผูู้้ท่�รู้จักเป็น

วงกว้างในสังค์มม่จำนวน 2 ข่่าว โด้ยม่จำนวน 1 ข่่าว ท่�ไม่ปฏิิบััตัิ

ตัามค์ำแนะนำข่ององค์์การอนามัยโลัก (นำเสนอข่่าวด้้วยค์วาม

ระมัด้ระวังในกรณ่ผูู้้ฆ่่าตััวตัายเป็นผูู้้ท่�รู้จักเป็นวงกว้างในสังค์ม) 

แลัะมจ่ำนวน 1 ข่่าวท่�ปฏิบิัติััตัามค์ำแนะนำข่ององค์์การอนามัยโลัก
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สำหรับัการศึึกษาในประเด้็นนักข่่าวท่�นำเสนอข่่าวเอง

อาจได้้รับัผู้ลักระทบัจากข่่าวจนอาจเกิด้ค์วามคิ์ด้ฆ่่าตััวตัายได้้

เช้่นกันนั�น พื่บัว่าหนังส่อพื่ิมพื่์ทั�ง 3 ฉบัับั ไม่ได้้นำเสนอข่้อมูลัด้้าน

ผู้ลักระทบัท่�เกดิ้ข่ึ�นกบัันกัข่า่วจึงไม่ได้ท้ำการวิเค์ราะห์ในการศึกึษา

ค์รั�งน่�

ในประเด็้นข่้อห้ามในการนำเสนอนั�นพื่บัว่าหนังส่อพิื่มพ์ื่

ทั�ง 3 ฉบัับั ม่การปฏิิบััตัิตัามข่้อห้ามน้อย โด้ยพื่บัว่าม่การนำเสนอ

รายลัะเอ่ยด้วิธ์่การฆ่่าตััวตัายรวมถึึงวิธ์่การใช้้อุปกรณ์ตั่างๆ สูงถึึง

ร้อยลัะ 98.7 แลัะให้รายลัะเอย่ด้ข่องสถึานท่�หรอ่พื่่�นท่�เกดิ้เหตัรุ้อยลัะ 

98.7 เช้่นกัน ตััวอย่างเช้่น “ ... ม่อซึ่้ายกอด้หม่ส่น�ำตัาลั ค์าด้เส่ย

ช้่วิตัมาแลั้วประมาณ 6-8 ช้ั�วโมง ตัรวจสอบัพื่บัเท่ยนไข่ ถึ่านไม้ท่�

ยังไม่ได้้ใช้้ แลัะพื่บัเศึษเถึ้าถึ่านในกระทะไฟัฟั้า พื่บัถึุงพื่ลัาสตัิก

ส่ด้ำถึูกแปะทับัด้้วยสก๊อตัเทปอุด้ช้่องประตัู ข่อบัหน้าตั่างรอบัห้อง 

นอกจากน่�ยังพื่บักระด้าษข่นาด้เอ 4 แปะไว้ท่�ประตัูห้อง ม่ข่้อค์วาม

ระบัุว่า...”13 นอกจากน่�ยังพื่บัม่การนำเสนอเป็นข่่าวหน้าหนึ�งสูงถึึง

ร้อยลัะ 44

การพื่าด้หัวข่่าวด้้วยค์ำท่�ดึ้งดู้ด้ค์วามสนใจผูู้้อ่าน เช่้น

ค์ำว่า “สลัด้” “สังเวย” “สยอง” “ปลัิด้ช้่พื่” “ค์ลัั�ง” “ระทึก” “บัูช้า” 

“พื่ลัช่้พ่ื่” “ใจเด็้ด้” “พิื่สจูนร์กัแท้” “การพื่าด้หัวข่า่วท่�เก่�ยวข้่องกับัค์น

ด้ัง” ตััวอย่างการพื่าด้หัวข่่าวเช่้น “น้อยใจเม่ย ยิงข่มับัตััวเอง 

สมองกระจาย ถึกูด่้ากนิหล้ัา”14  “รมค์วันฆ่่าตัวั-นศึ.สาว ด้าวมหาลัยั 

เป็นศึพื่ค์าหอพื่ักในค์่นวันวาเลันไทน์ สลัด้ จ.ม. ลัาตัายระบัุจงใจ

ทำเอง แม่เผู้ยโรค์ซึึ่มเศึร้า”13 พื่บัว่าม่การพื่าด้หัวข่่าวด้ังกลั่าว

ร้อยลัะ 40.1

ตารางที� 4 ข่้อมูลัลัักษณะการนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายข่องหนังส่อพื่ิมพื่์แตั่ลัะฉบัับั

ลักษณะการนำาเสนอข้่าว
ไทยรัฐ

163 (52.8)
เดลินิวส์
77 (24.9)

ข้่าวสด
69 (22.3)

จำานวน (ร้อยละ)
309 (100)

p-value

ให้ข่้อมูลัสถึานท่�หร่อหน่วยงานท่�สามารถึให้
ค์วามช้่วยเหลั่อได้้

8 (4.9) 4 (5.2) 1 (1.4) 13 (4.2) 0.484

ให้ค์วามรู้เก่�ยวกับัการฆ่่าตััวตัายแลัะแนวทาง
การป้องกันการฆ่่าตััวตัาย

2 (1.2) 4 (5.2) 0 (0) 6 (1.9) 0.063

ให้ข่้อมูลัวิธ์่การรับัม่อแลัะวิธ์่
การข่อค์วามช้่วยเหลั่อ

2 (1.2) 4 (5.2) 0 (0) 6 (1.9) 0.063

สัมภาษณ์ผูู้้ได้้รับัผู้ลักระทบั
ตั่อการตัายด้้วยค์วามระมัด้ระวัง 

97 (59.5) 41 (53.2) 40 (58.0) 178 (57.6) 0.652

นำาเสนอเป็นข่่าวหน้าหนึ�ง 68 (41.7) 37 (48.1) 31 (44.9) 136 (44.0) 0.646

ระบัุว่าการฆ่่าตััวตัายเป็นเร่�องปกตัิท่�เกิด้ข่ึ�นได้้
หร่อเป็นทางออกข่องปัญ่หา

38 (23.3) 20 (26.0) 24 (34.8) 82 (26.5) 0.193

ระบัุรายลัะเอ่ยด้วิธ์่การฆ่่าตััวตัายรวมถึึงวิธ์่การใช้้
อุปกรณ์ตั่างๆ 

162 (99.4) 75 (97.4) 68 (98.6) 305 (98.7) 0.430

ระบัุสถึานท่�เกิด้เหตัุ 163 (100) 75 (97.4) 67 (97.1) 305 (98.7) 0.049*

พื่าด้หัวข่่าวด้้วยภาษาท่�ด้ึงดู้ด้ 
ค์วามสนใจ

60 (36.8) 29 (37.7) 35 (50.7) 124 (40.1) 0.131

นำาเสนอรูปภาพื่หร่อวิด้่โอหร่อ social media links 36 (22.1) 31 (40.3) 22 (31.9) 89 (28.8) 0.012*

* ม่ค์วามแตักตั่างระหว่างหนังส่อพื่ิมพื่์อย่างม่นัยสำค์ัญ่ทางสถึิตัิ (p<0.05)
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ประเด้็นการไม่ค์วรใช้้ภาษาท่�ทำให้เกิด้ค์วามค์ิด้ว่า 

การฆ่่าตััวตัายเป็นเร่�องปกตัิหร่อเป็นทางออกข่องปัญ่หาช่้วิตั เช้่น

ค์ำว่า “หน่” “หาทางออก” “แก้ปัญ่หา” “ลัา, ลัาโลัก” “ข่จัด้ทุกข่์” 

“ฆ่า่ตัวัตัายเพื่่�อประทว้ง” “ตัดั้ช่้องนอ้ยแต่ัพื่อตัวั” “ตัดั้สินใจจบัช้ว่ติั” 

พื่บัว่าหนังส่อพื่ิมพื่์ทั�ง 3 ฉบัับั ม่การใช้้ภาษาด้ังกลั่าวร้อยลัะ 26.5

วิจารณ์์
ผู้ลัการศึกึษาพื่บัว่า หนังสอ่พิื่มพื่ไ์ทยรฐัมจ่ำนวนข่า่วการ

ฆ่่าตััวตัายสูงกว่าหนังส่อพื่ิมพื่์เด้ลัินิวส์ แลัะหนังส่อพื่ิมพื่์ข่่าวสด้

ประมาณเท่าตัวั ผูู้้ฆ่่าตัวัตัายในข่่าวหนังสอ่พิื่มพ์ื่ทั�ง 3 ฉบับัั ส่วนใหญ่่

เป็นเพื่ศึช้ายวัยผูู้้ใหญ่่ตัอนกลัาง แลัะเป็นข่่าวผูู้้ท่�ม่การฆ่่าตััวตัาย

สำเร็จ (ร้อยลัะ 82.8) ซึ่ึ�งสอด้ค์ลั้องกับังานวิจัยในตั่างประเทศึ7,15 

ด้้านวิธ่์การท่�ใช้้พื่บัม่ข่่าวการกระโด้ด้น�ำแลัะกระโด้ด้จากท่�สูง

บั่อยสุด้ (ร้อยลัะ 24.6) ตัามด้้วยการใช้้ปืน (ร้อยลัะ 23.6) แลัะ

การรมค์วัน (ร้อยลัะ 17.8) ในข่ณะท่�ข่้อมูลัสถึิตัิการเส่ยช้่วิตั

จากการฆ่่าตััวตัายข่องประเทศึไทยพื่บัวิธ์่การด้ังกลั่าวในสัด้ส่วนท่�

น้อยมาก โด้ยวิธ์่การฆ่่าตััวตัายท่�พื่บับ่ัอยข่องประเทศึจะเป็น 

การแข่วนค์อ แลัะการใช้้สารเค์ม่ทางการเกษตัร2 ซึ่ึ�งอาจบั่งถึึง

ลัักษณะการนำเสนอข่่าวข่องหนังส่อพิื่มพื่์ ท่�ม่แนวโน้มพื่ิจารณา

นำเสนอข่่าวท่�ค์าด้ว่าจะอยู่ในค์วามสนใจข่องผูู้้อ่านมากกว่า 

เน่�องจากไม่อาจนำเสนอได้้ทุกข่่าวท่�เกิด้ข่ึ�นได้้

การนำเสนอข่า่วหนงัสอ่พื่มิพื่ใ์นการศึกึษาน่�พื่บัมก่ารบัอก

ช้่�อ - นามสกุลั ร้อยลัะ 89.2 แลัะระบุัอาช้่พื่ร้อยลัะ 57.9 ส่วน

หนงัสอ่พื่มิพื่ใ์นอนิโด้นเ่ซึ่ย่พื่บัมก่ารระบุัช้่�อ - นามสกุลั ข่องผูู้ก้ระทำ

ร้อยลัะ 82 ระบุัอาช้่พื่ร้อยลัะ 3816 ข่ณะท่�การศึึกษาในประเทศึ

บัังกลัาเทศึท่�พื่บัม่การระบัุช้่�อ - นามสกุลั อาช้่พื่ข่องผูู้้กระทำสูงถึึง

ร้อยลัะ 969 การท่�หนังส่อพื่ิมพ์ื่ไทยเลั่�ยงการระบัุช่้�อ - นามสกุลั

ในเพื่ศึหญ่ิงแลัะเยาวช้น อาจเป็นจากเกรงผู้ลักระทบัในด้้านอค์ตัิ

ท่�ม่ตั่อผูู้้กระทำแลัะญ่าตัิ

ผู้ลัการศึึกษาค์รั�งน่�บั่งช้่�ว่าหนังส่อพื่ิมพื่์ทั�ง 3 ฉบัับั ม่การ

ปฏิิบัตััติัามค์ำแนะนำองค์ก์ารอนามยัโลักในด้า้นการใหค้์วามรูแ้ลัะ

การป้องกันตั�ำมาก ทั�งในด้้านสถึานท่�หร่อหน่วยงานท่�สามารถึให้

ค์วามช้่วยเหลั่อ (ร้อยลัะ 4.2) การให้ค์วามรู้เก่�ยวกับัการฆ่่าตััวตัาย

แลัะแนวทางการป้องกัน (ร้อยลัะ 1.9) รวมถึึงการนำเสนอเก่�ยวกับั

วิธ์่การรับัม่อแลัะวิธ์่ข่อค์วามช้่วยเหลั่อ (ร้อยลัะ 1.9) เช้่นเด้่ยวกับั

การศึึกษาในประเทศึบัังกลัาเทศึท่�ไม่พื่บัว่าม่การปฏิิบััติัตัามใน

ประเด้็นด้ังกลั่าวเลัย9 ส่วนการศึึกษาในจ่นพื่บัว่าในฮ่่องกงปฏิิบััตัิ

ตัามร้อยลัะ 3.9 ในมณฑลักวางโจวจน่แผู่้นดิ้นใหญ่่ร้อยลัะ 13.7 

แลัะในไต้ัหวันร้อยลัะ 12.715 การศึึกษาในประเทศึสหรัฐอเมริกา

พื่บัประมาณร้อยลัะ 13 - 1517 ข่ณะท่�ในประเทศึไอรแ์ลันด้พ์ื่บัปฏิิบัตััิ

ตัามสูงถึึงร้อยลัะ 24.218  

สำหรับัประเด็้นการสัมภาษณ์ผูู้้ได้้รับัผู้ลักระทบัจากการ

ฆ่่าตััวตัายด้้วยค์วามระมัด้ระวังพื่บัว่าหนังส่อพิื่มพ์ื่ไทยได้้ปฏิิบััติั

ตัามค์ำแนะนำข่ององค์์การอนามัยโลักค์่อนข่้างสูงค์่อร้อยลัะ 57.6 

เม่�อเท่ยบักับัประเทศึบัังกลัาเทศึซึ่ึ�งพื่บัเพื่่ยงร้อยลัะ 10.319 แลัะใน

ประเทศึไอร์แลันด้์พื่บัร้อยลัะ 2518

หนังส่อพื่ิมพื่์ในประเทศึไทยปฏิิบััตัิตัามค์ำแนะนำเร่�อง

ข่้อห้ามในการนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายข่ององค์์การอนามัยโลัก

น้อยมากใน 2 ประเด้็น ประเด้็นแรกค์่อไม่ค์วรนำเสนอรายลัะเอ่ยด้

วิธ์่การฆ่่าตััวตัายรวมถึึงวิธ์่การใช้้อุปกรณ์ตั่างๆ ในการฆ่่าตััวตัาย 

พื่บัว่าหนังส่อพิื่มพื่์ไทยแทบัทั�งหมด้จะนำเสนอรายลัะเอ่ยด้วิธ่์

การกระทำ (ร้อยลัะ 98.7) ข่ณะท่�ในประเทศึบัังกลัาเทศึแม้จะ

พื่บัว่าม่การระบุัวิธ์่การฆ่่าตััวตัายสูง (ร้อยลัะ 95.9) แต่ัเน่�อข่่าว

บัอกรายลัะเอย่ด้การกระทำนอ้ยมาก (รอ้ยลัะ 4.4)9 สว่นในประเทศึ

ไอร์แลันด์้พื่บันำเสนอรายลัะเอ่ยด้การกระทำร้อยลัะ 19.918 แลัะ

ประเด้น็ท่�สองค์อ่ไมค่์วรใหร้ายลัะเอย่ด้ข่องสถึานท่�หรอ่พื่่�นท่� เกดิ้เหตัุ 

พื่บัว่าข่่าวในหนังส่อพื่ิมพ์ื่ไทยนำเสนอรายลัะเอ่ยด้สถึานท่�สูงถึึง

รอ้ยลัะ 98.7 ซึ่ึ�งแตักตัา่งกบััการศึกึษาในต่ัางประเทศึท่�ม่การปฏิิบัตััิ

ตัามข้่อห้ามดั้งกล่ัาว โด้ยพื่บัว่าม่การระบุัสถึานท่�ในหนังส่อพิื่มพ์ื่

ประเทศึบัังกลัาเทศึร้อยลัะ 3.19 แลัะในประเทศึไอร์แลันด์้

ร้อยลัะ 2.418

สำหรับัข้่อห้ามในการนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายอ่�นๆ 

พื่บัว่าหนังส่อพื่ิมพื่์ทั�ง 3 ฉบัับั ม่การนำเสนอข่่าวท่�ปฏิิบััตัิตัาม

ค์ำแนะนำข่ององค์์การอนามัยโลักในประเด็้นตั่างๆ ด้ังน่� ประเด้็น

เร่�องไม่ค์วรใช้้ภาษาท่�ทำให้เกิด้ค์วามคิ์ด้ว่าการฆ่่าตััวตัายเป็น

เร่�องปกติัหร่อเป็นทางออกข่องปัญ่หาช่้วิตั พื่บัปฏิิบััติัตัามร้อยลัะ 

73.5 ซึึ่�งสูงพื่อๆ กับัการศึึกษาในประเทศึไอร์แลันด์้ซึึ่�งพื่บัร้อยลัะ 

88.418 ประเด้็นตั่อมาเร่�องไม่ค์วรนำเสนอข่่าวด้้วยการลังรูปถึ่าย 

วิด้่โอค์ลัิป หร่อให้ลัิงค์์ social media พื่บัปฏิิบััตัิตัามร้อยลัะ 71.2 

แตักตั่างกับัการศึึกษาในประเทศึบัังกลัาเทศึท่�พื่บัว่าม่การปฏิิบััตัิ

ตัามร้อยลัะ 24.49 ข่ณะท่�หนังสอ่พิื่มพ์ื่ในฮ่่องกงพื่บัปฏิบิัติััตัามเพื่ย่ง

ร้อยลัะ 10.715 ส่วนการศึึกษาในประเทศึไอร์แลันด้์พื่บัปฏิิบััตัิตัาม

สูงถึึงร้อยลัะ 95.818

ประเด้็นสำค์ัญ่ประการหนึ�งค่์อการด้ึงดู้ด้ค์วามสนใจ

จากผูู้้อ่านให้อ่านรายลัะเอ่ยด้ข่องข่่าว เน่�องจากข่่าวตั่างๆ ใน

หนังส่อพิื่มพ์ื่ม่มากมาย ผูู้้อ่านจึงมักจะอ่านข่่าวท่�ลังหน้าหนึ�ง
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หร่อม่การพื่าด้หัวข่่าวท่�ด้ึงดู้ด้ค์วามสนใจ พื่บัว่าหนังส่อพิื่มพื่์ไทย

ม่การลังข่่าวการฆ่่า ตััวตัายในหน้าหนึ�งร้อยลัะ 44 ข่องข่่าวการ

ฆ่่าตััวตัาย แลัะพื่าด้หัวข่่าวด้้วยค์ำท่�ด้ึงดู้ด้ค์วามสนใจผูู้้อ่าน

ร้อยลัะ 40.1 ข่ณะท่�การศึึกษาในจ่นพื่บัการพื่าด้หัวข่่าวหน้าหนึ�ง

เพื่่ยงร้อยลัะ 1.3 เท่านั�น15 ในประเทศึไอร์แลันด้์ก็ให้ค์วามสำค์ัญ่

กบััเร่�องด้งักลัา่วสงูเช้น่กนั โด้ยพื่บัวา่มก่ารนำเสนอเปน็ข่า่วหนา้หนึ�ง

ร้อยลัะ 9.5 แลัะพื่าด้หวัข่่าวด้้วยค์ำท่�ด้งึดู้ด้ค์วามสนใจร้อยลัะ 11.618 

ในภาพื่รวมแล้ัว หนังส่อพิื่มพ์ื่ไทยม่ค์วามตัระหนักถึึง

ผู้ลักระทบัข่องการเสนอข่่าวการฆ่่าตัวัตัายท่�มต่่ัอผูู้อ่้านท่�มค่์วามเส่�ยง

ตั่อการฆ่่าตััวตัายค์่อนข่้างน้อย ม่การปฏิิบััตัิตัามค์ำแนะนำข่อง

องค์์การอนามัยโลักในระด้ับัไม่มากนัก โด้ยเฉพื่าะเม่�อเท่ยบักับั

ประเทศึทางตัะวันตัก เช่้น ประเทศึไอร์แลันด์้ ซึ่ึ�งจะม่ค์วาม

ระมัด้ระวังสูงในการนำเสนอข่่าวด้ังกล่ัาว การนำเสนอข่่าวการ

ฆ่า่ตัวัตัายข่องหนังสอ่พิื่มพ์ื่ไทยจะมลั่ักษณะค์ล้ัายกบััการนำเสนอ

ข่่าวอาช้ญ่ากรรม กลั่าวค์่อม่การใช้้ข่้อค์วามท่�ด้ึงดู้ด้ค์วามสนใจ 

ลังรายลัะเอ่ยด้การกระทำค์่อนข่้างมาก ตัลัอด้จนม่การกลั่าวถึึง

สาเหตัุตัามการค์าด้ค์ะเนข่องผูู้้ส่�อข่่าว 

การนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายท่�ด้่สามารถึลัด้การเกิด้

พื่ฤตัิกรรมเลั่ยนแบับัได้้ ช้่วยให้ประช้าช้นเข่้าถึึงค์วามรู้ในเร่�องการ

ฆ่่าตััวตัาย รวมถึึงการรับัม่อแลัะแหลั่งให้ค์วามช้่วยเหลั่อ ทำให้ม่

การเข้่าถึึงการบัริการทางด้้านสาธ์ารณสุข่เพื่ิ�มข่ึ�น แลัะช่้วยลัด้

อุบััตัิการณ์การเกิด้พื่ฤตัิกรรมการฆ่่าตััวตัายในอนาค์ตั

ด้ังนั�น  เพื่่�อให้การนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายใน

ประเทศึไทยมป่ระสทิธ์ภิาพื่แลัะกอ่ประโยช้นก์บััประช้าช้นช้าวไทย

มากข่ึ�น ผูู้้วิจัยจึงเสนอให้ปรับัปรุงการนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัาย 

โด้ยเน้นย�ำประเด็้นท่�พื่บัว่าหนังส่อพิื่มพ์ื่ในประเทศึไทยยังปฏิิบััติั

ตัามค์ำแนะนำในการนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายข่ององค์์การ

อนามัยโลักน้อยอยู่ ได้้แก่ประเด้็นตั่อไปน่�

1. ค์วรให้ค์วามรู้เก่�ยวกับัการฆ่่าตััวตัาย แลัะแนวทาง

การป้องกัน

2. ค์วรนำเสนอเก่�ยวกับัวิธ์่การรับัม่อ แลัะวิธ์่ข่อค์วาม

ช้่วยเหลั่อ 

3. ค์วรนำเสนอข้่อมูลัด้้านสถึานท่�หร่อหน่วยงานท่�

สามารถึให้ค์วามช้่วยเหลั่อได้้

4. ไม่ค์วรนำเสนอรายลัะเอ่ยด้วิธ์่การฆ่่าตััวตัาย รวมถึึง

วิธ์่การใช้้อุปกรณ์ตั่างๆ ในการฆ่่าตััวตัาย

5. ไม่ค์วรให้รายลัะเอ่ยด้ข่องสถึานท่�หร่อพื่่�นท่�เกิด้เหตัุ

6. ไมค่์วรลังข่า่วในหนา้หนึ�ง หรอ่พื่าด้หวัข่า่วในลักัษณะ

ด้ึงดู้ด้ค์วามสนใจ

สำหรับัข้่อเสนอแนะในการศึึกษาวิจัยในอนาค์ตั ค์วรม่

การศึึกษาวิจัยท่�ม่การร่วมม่อกับัหน่วยงานตั่างๆ ท่�เก่�ยวข่้อง ทั�ง

หน่วยงานด้้านสุข่ภาพื่จิตั เช้่น กรมสุข่ภาพื่จิตั แลัะหน่วยงานด้้าน

การส่�อสารมวลัช้น เช้่น กรมประช้าสัมพื่ันธ์์ แลัะสภาการส่�อสาร

มวลัช้นแห่งช้าตัิ เป็นตั้น เพื่่�อให้เกิด้การนำเสนอข่่าวอย่างม่

ประสทิธ์ภิาพื่ท่�จะช่้วยลัด้อัตัราการฆ่่าตัวัตัายในประช้ากรช้าวไทย 

ในแง่การค์วามเส่�ยงข่องพื่ฤติักรรมการเลั่ยนแบับัการฆ่่าตััวตัาย 

ลัด้ผู้ลักระทบัท่�อาจก่อให้เกิด้การฆ่่าตััวตัายตัามหร่อเกิด้โรค์

ทางจิตัเวช้ในผูู้้ท่�ได้รั้บัผู้ลักระทบัจากการนำเสนอข่า่วทั�งจากบุัค์ค์ลั

ใกล้ัชิ้ด้กับัผูู้้ท่�เป็นข่่าว รวมถึงึนักข่่าวท่�ทำการนำเสนอข่่าว แลัะเพื่่�อ

ให้ประช้าช้นช้าวไทยได้้ม่ค์วามรู้ในการรับัม่อแลัะสามารถึเข่้าถึึง

การบัริการด้้านสาธ์ารณสุข่เม่�อม่ค์วามคิ์ด้อยากฆ่่าตััวตัายรวมถึึง

สามารถึให้การช่้วยเหลัอ่ค์นใกล้ัช้ิด้ท่�ม่ค์วามเส่�ยงหร่อม่พื่ฤตัิกรรม

ในการฆ่่าตััวตัาย

ข้้อจำกัดข้องการศึึกษา

 ม่การฆ่่าตัั วตัายจำนวนหนึ� งท่� เกิด้ ขึ่�น โด้ยท่� ไ ม่ม่

การนำเสนอข่า่ว ทั�งน่�อาจเปน็ข่อ้จำกดั้ข่องหนงัสอ่พื่มิพื่แ์ตัล่ัะฉบับัั

ในการค์ัด้เลั่อกข่่าวตัามปริมาณแลัะค์วามน่าสนใจข่องข่่าว

ในแตั่ลัะวัน ทำให้ข้่อมูลัท่�ได้้อาจม่ข่้อจำกัด้ในเร่�องปริมาณแลัะ

ค์วามค์รบัถึ้วนแม่นยำข่องข่้อมูลั

การศึึกษาน่�ได้้ศึึกษาข้่อมูลัเฉพื่าะท่�ม่การนำเสนอทาง

หนังส่อพื่ิมพื่์ตัามท่�ได้้กลั่าวไป ข่้อมูลัจากการศึึกษาน่�ไม่อาจข่ยาย

ไปค์รอบัค์ลุัมการนำเสนอข่่าวในรูปแบับัอ่�นๆ ซึึ่�งในปัจจุบัันได้้ม่

หลัากหลัายรูปแบับัท่�ประช้าช้นสามารถึเข่้าถึึงได้้ ทั�งการนำเสนอ

ผู้่านทางโทรทัศึน์ วิทยุ หร่อทางส่�อโซึ่เช้่ยลั 

การศึึกษาเปร่ยบัเท่ยบักับัหนังส่อพื่ิมพื่์ตั่างประเทศึอาจ

ทำให้พื่อมองเห็นได้้ในลัักษณะข่องภาพื่รวมมากกว่า เน่�องจากวิธ์่

การศึึกษา ตัลัอด้จนปีท่�ศึึกษาในแต่ัลัะงานวิจัย แตักต่ัางกัน

ในระด้ับัหนึ�ง

แลัะจากศึึกษาข่อ้มลูัลักัษณะการนำเสนอข่่าวด้งัท่�กลัา่ว

ไปพื่บัว่ายังม่ข่้อมูลัท่� ไม่สามารถึนำมาวิเค์ราะห์ได้้ในเร่�อง

การนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัายข่องผูู้้ท่�เป็นท่�ม่ช้่�อเส่ยงเป็นวงกว้าง

ในสังค์ม แลัะเร่�องการประเมินนักข่่าวท่�นำเสนอข่่าวถึึงผู้ลักระทบั

จากข่่าวท่�อาจก่อให้เกิด้ค์วามค์ิด้ฆ่่าตััวตัายได้้เช้่นกัน
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สรุป
 จากการศึึกษาลัักษณะการนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตัาย

ข่องหนังส่อพื่ิมพื่์ในประเทศึไทย 3 ฉบัับั ย้อนหลัังเป็นระยะเวลัา 

6 เด้่อน พื่บัว่าตัามแนวทางท่�กำหนด้ข่ององค์์การอนามัยโลัก

ป ีค์.ศึ. 2017 ด้า้นข่อ้หา้มมก่ารปฏิิบัตััติัามในระด้บััหนึ�ง แตัใ่นด้า้น

ข่้อสมค์วรปฏิิบััตัิในการนำเสนอข่่าวยังปฏิิบััตัิตัามในระด้ับัตั�ำมาก
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