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กิตติกรรมประกาศ 

 วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปภายใต้กระแสทุนนิยม และโลกาภิวัตน์ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทําให้สามารถเช่ือมข้อมูลข่าวสาร และผู้คนบนโลกเข้าด้วยกันทําให้ 3 เสา
หลัก ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา หรือเรียกโดยย่อว่า บ้าน วัด โรงเรียน 
หรือ “บวร” ซ่ึงเคยมีบทบาทสําคัญเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของคนไทยมีการวิวัฒน์เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
จึงกลายเป็นท่ีมาของชุดโครงการ บทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 ซ่ึงได้จัดทําข้ึน
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 ท้ังน้ีเพ่ือประมวลข้อมูล
ทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับสถานภาพและความสัมพันธ์ของ 
“บวร” บ้าน วัด และโรงเรียน เพ่ือระบุแนวโน้มความสัมพันธ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ “บวร” รวมท้ังค้นพบ
ประเด็นสําคัญท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0 โดยได้รับการ
สนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
 แม้ว่างานวิจัยช้ินน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เชิงสังคมศาสตร์ซ่ึงทําให้
คณะผู้วิจัยต้องเผชิญกับข้อจํากัดนานับประการแต่ก็ทําให้คณะผู้วิจัยได้มีโอกาสเรยีนรู้เทคนิคใหม่ๆ และค้นพบ
ข้อเท็จจริงหลายประการเกี่ยวกับบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหา
บางประการเพ่ือนําไปสู่การกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการสร้างคนไทย 4.0 ในอนาคต คณะผู้วิจัย
ต้องขอขอบคุณสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ท่ีให้งบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยน้ี และขอกราบ
ขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด รวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีได้กรุณาให้ความรู้และแนะนํา
อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดเพ่ือให้งานวิจัยน้ีสามารถสําเร็จลุล่วงได้ 
 สุดท้ายคณะผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษาจะสามารถสร้างคุณูปการเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องนําไปเป็นข้อมูลใน
การกําหนดแนวทางการสร้างคนไทย 4.0 ในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 
 

คณะผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหาร 

คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นเง่ือนไขสําคัญและจําเป็นเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาประเทศให้ย่ังยืน 
การท่ีประเทศจะมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพดีได้หรือไม่น้ันจําเป็นต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว เพราะ
ครอบครัวเป็นหน่วยพ้ืนฐานท่ีมีหน้าท่ีอบรม เลี้ยงดู ปลูกฝังจริยธรรม และพัฒนาการต่างๆ ของสมาชิกให้
เหมาะสมกับวัย การเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวและชุมชนตามกาลเวลาท่ีผ่านไปไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงทําให้
กลายเป็นปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของปัญหาการฆ่าตัวตายซ่ึงมี
รากฐานมาจากปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในชุมชน จนทําให้ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย
อ่อนแอลง จึงกลายเป็นท่ีมาของข้อสงสัยถึงบทบาท และทิศทางต่อไปในอนาคตของบ้าน ครอบครัว และ
ชุมชนในสังคมไทยในการสร้างคนไทย 4.0 โดยเฉพาะในด้านปัญหาการฆ่าตัวตาย 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย 
กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตาย และ 2) จัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว และชุมชนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการฆ่าตัวตายท่ีจะมี
ผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0 

งานวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสหวิทยาการโดยการบูรณาการระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เข้าด้วยกัน โดยการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับบ้าน ครอบครัว และชุมชนจากฐานข้อมูลงานวิจัย 
ประกอบด้วย 1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 2) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) และ
ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) มาใช้ในการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) เพ่ือทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและอธิบายถึงบทบาทของบ้าน ครอบครัว และชุมชน
ในสังคมไทย รวมท้ังเป็นแนวทางในการกําหนดประเด็นหลักเพ่ือจัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคม
และความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เก่ียวกับบ้าน ครอบครัว และชุมชนท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 
4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0 

ผลการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องปรากฏคําสําคัญคือปัญหาการฆ่าตัวตายเพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับบ้าน 
ครอบครัว และชุมชน เม่ือพบประเด็นหลักจึงจัดเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 3 แหล่ง ได้แก่ Pantip, 
Facebook และTwitter เพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาโดยใช้โปรแกรม Python for windows 3.6.6 ในการเขียน 
Code เพ่ือรวบรวมข้อมูล หลังจากน้ันจึงตัดข้อมูลซํ้าและข้อมูลส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้องออกเหลือข้อมูลรวมท้ังหมด 
2,386 รายการ แล้วจึงเขียน Code ตามคําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือจัดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) 
สําหรับใช้ในการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Orange 

ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลที่ปรากฏมากที่สุดคืออยากฆ่าตัวตายร้อยละ 86.93 รองลงมาเป็นพยายามฆ่า
ตัวตาย ตามมาด้วยคนท่ีมีพฤติกรรมอยากฆ่าตัวตายและก็อยากฆ่าคนอ่ืนด้วย และการกล่าวถึงญาติหรือคน
รู้จักท่ีฆ่าตัวตายไปแล้ว วิธีการฆ่าตัวตายท่ีพบมากท่ีสุดคือการกินยาตาย และการผูกคอตาย รองลงมาเป็นการ
ทําร้ายตัวเอง ตามมาด้วยกระโดดตึก กรีดแขน และกระโดดนํ้า ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.57 ของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับการฆ่าตัวตายเกิดข้ึนท่ีบ้าน สะท้อนให้เห็นว่าบ้านซ่ึงน่าจะเป็นท่ีมนุษย์รู้สึกอบอุ่น และปลอดภัยท่ีสุดกลับ
กลายเป็นสถานที่ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายมากท่ีสุด พฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เกิดช่วงเวลา
เช้า ขณะท่ีพฤติกรรมอยากฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เกิดช่วงเวลากลางคืนและเช้า 



บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ร้อยละ 64.23 เป็นเพศหญิง ในด้านวัยพบว่าส่วนใหญ่เป็น
เยาวชน และวัยรุ่น ตามมาด้วยวัยทํางาน และเด็ก ปัจจัยด้านจิตใจทําให้เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นปัจจัยด้านครอบครัว ด้านความรัก และด้านเศรษฐกิจ สําหรับปัจจัยด้านการเรียนพบว่า
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายเป็นผลมาจากผลการเรียนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการถูกแกล้งและพบว่า
เกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนปัจจัยด้านความรักพบว่าส่วนมากเกิดจากผิดหวังกับความรักซ่ึงโดยมาก
เป็นเพศหญิง วัยรุ่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจพบว่าส่วนมากเกิดจากปัญหาด้านรายได้ส่วนใหญ่เป็นวัยทํางาน 
ปัจจัยด้านสุขภาพพบว่าส่วนมากเกิดจากการเจ็บป่วย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เยาวชนโดยเกี่ยวข้องกับปัญหา
โรคซึมเศร้า ปัจจัยด้านครอบครัวพบว่าส่วนมากเกิดจากปัญหาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว การถูกสมาชิก
ในครอบครัวตําหนิ ปัจจัยด้านการทํางานพบว่าส่วนมากเกิดจากปัญหาด้านการไม่มีงานทํา และผิดหวังจาก
การทํางาน ปัจจัยด้านจิตใจพบว่าส่วนมากเกิดจากความรู้สึกหดหู่ซึมเศร้า ความเครียด รู้สึกด้อยค่า โดดเด่ียว 
เบ่ือ อาย และโรคจิตเวช ซ่ึงโดยมากเกิดกับเพศหญิง เยาวชน และวัยรุ่น  

บุคคลท่ีเป็นสาเหตุทําให้เกิดการฆ่าตัวตายพบว่าเกิดจากแม่มากท่ีสุด รองลงมาเป็นพ่อและแม่ ตามมา
ด้วยพ่อ สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของสถาบันครอบครัวท่ีโดยแท้จริงแล้วพ่อแม่น่าจะเป็นความคาดหวังท่ี
จะดูแล ปกป้อง สร้างความอบอุ่นในครอบครัวแต่กลับกลายเป็นบุคคลท่ีเป็นสาเหตุทําให้เกิดการฆ่าตัวตาย 

อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีทําให้ไม่ฆ่าตัวตายพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากความห่วงใยคนท่ีรักในครอบครัว รองลงมา
เป็นเพราะกลัวเจ็บ ตามมาด้วยการมีสติ นอกจากน้ีศาสนาก็ยังคงมีบทบาทในการช่วยลดปัญหาการฆ่าตัวตาย
ด้วยเช่นกันเพราะทําให้คนรู้สึกกลัวบาปและไม่ตัดสินใจฆ่าตัวตาย และการมีคนให้คําปรึกษาไม่ว่าจะเป็น
สมาชิกในครอบครัว เพ่ือน หรือจิตแพทย์ก็มีส่วนสําคัญในการช่วยลดปัญหาการฆ่าตัวตายลงได้ 

การศึกษาน้ีมีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายดังน้ี 
1.หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดให้มีศูนย์ให้บริการปรึกษาปัญหาชีวิตกระจายให้ท่ัวถึงท้ังประเทศ 

รวมท้ังช่องทางออนไลน์เพ่ือให้บริการคําปรึกษาปัญหาชีวิตแก่บุคลท่ัวไป ขณะเดียวกันโรงเรียน สถานศึกษา
ต่างๆ ก็จําเป็นต้องจัดให้มีศูนย์ให้บริการปรึกษาปัญหาชีวิต เพราะการมีคนให้คําปรึกษาไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใน
ครอบครัว เพ่ือน หรือจิตแพทย์ก็มีส่วนสําคัญในการช่วยลดปัญหาการฆ่าตัวตายลงได้ โดยผู้ให้บริการในศูนย์
ให้บริการปรึกษาปัญหาชีวิตต้องมีความรู้ด้านจิตวิทยา เพ่ือรับทราบข้อมูล ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และดําเนินการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพ่ือไม่ให้กลายเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนบ่ันทอนร่างกายและจิตใจ
ของผู้ประสบปัญหา 

 2.ภาครัฐและสถานท่ีทํางานควรส่งเสริมและอนุญาตให้แต่ละสัปดาห์มีวันครอบครัวท่ีสมาชิกใน
ครอบครัวจะได้มีโอกาสทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพ่ือสร้างความรัก ความอบอุ่นระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
เพราะการห่วงใยคนท่ีรักในครอบครัวสามารถลดทอนพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายลงได้ รวมทั้งการ
ไปทํากิจกรรมทางศาสนาร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวสามารถปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนซ่ึงเป็นกลุ่ม
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายมากท่ีสุดรู้สึกกลัวบาปและไม่ตัดสินใจฆ่าตัวตาย 

 3.หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือลดปัญหาการฆ่าตัวตาย เช่น สื่อท่ีสะท้อนให้
เห็นความรัก ความห่วงใยของคนในครอบครัวหากมีสมาชิกในครอบครัวตาย สื่อท่ีสะท้อนให้เห็นความเจ็บปวด 
ทุกข์ทรมานจากการฆ่าตัวตาย สื่อธรรมะท่ีสะท้อนให้เห็นบาปกรรมจากการฆ่าตัวตาย สื่อที่สะท้อนให้เห็นการ
มีสติย้ังคิดทําให้ไม่ฆ่าตัวตาย  

 4.ควรศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับปัญหาการฆ่าตัวตายต่อเน่ืองไปอีกโดยเฉพาะหลัง
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 เพ่ือให้เห็นแนวโน้มบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษา
ปัญหาการฆ่าตัวตายว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรหลังจากท่ีคนไทยต้องเผชิญกับวิกฤติ และสะท้อน



ให้เห็นว่าบ้าน ครอบครัวและชุมชน ยังคงสามารถเป็นท่ีพ่ึงทางใจ เพ่ือสร้างความหวังในการดําเนินชีวิตของคน
ไทยอยู่อย่างต่อเน่ืองหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย กรณีศึกษา
ปัญหาการฆ่าตัวตาย เพ่ือจัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว และชุมชนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการฆ่าตัวตายท่ีจะมีผลต่อการสร้าง
คนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0 โดยเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Pantip จํานวน 
10,852 รายการ Facebook จํานวน 924 รายการ และTwitter จํานวน 1,223 รายการเพื่อนํามาใช้ใน
การศึกษา หลังจากตัดข้อมูลซํ้าและข้อมูลส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้องออก (Removing Suspicious Data) เหลือข้อมูล
รวมท้ังหมด 2,386 รายการ 
 ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นอยากฆ่าตัวตายหรือคิดฆ่าตัวตายมากท่ีสุดจํานวน 2,075 
รายการ รองลงมาเป็นพยายามฆ่าตัวตาย หมายถึงคนเคยฆ่าตัวตายแต่ยังไม่ตายจํานวน 178 รายการ ด้าน
วิธีการฆ่าตัวตายพบว่าเป็นการกินยาตาย และการผูกคอตายมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการทําร้ายตัวเอง ส่วน
ใหญ่พฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายเกิดข้ึนท่ีบ้าน ช่วงเวลาเช้า บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ด้านวัยของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและวัยรุ่น สําหรับปัจจัย
ท่ีทําให้เกิดการฆ่าตัวตายเกิดจากด้านจิตใจมากท่ีสุด รองลงมาเป็นปัจจัยด้านครอบครัว และด้านความรัก เม่ือ
พิจารณาปัจจัยด้านการเรียนพบว่าเกิดจากผลการเรียนมากท่ีสุด ส่วนปัจจัยด้านความรักพบว่าส่วนมากเกิด
จากผิดหวังกับความรัก ขณะท่ีปัจจัยด้านเศรษฐกิจพบว่าส่วนมากเกิดจากปัญหาด้านรายได้ และหน้ีสิน ปัจจัย
ด้านครอบครัวพบว่าส่วนมากเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว และการถูกตําหนิ ปัจจัยด้านการ
ทํางานส่วนมากเกิดจากการไม่มีงานทํา กรณีปัจจัยด้านจิตใจพบว่าส่วนมากเกิดจากความรู้สึกหดหู่ซึมเศร้า 
ความเครียด และรู้สึกด้อยค่า บุคคลท่ีเป็นสาเหตุทําให้เกิดการฆ่าตัวตายพบว่าเกิดจากแม่มากท่ีสุด รองลงมา
เป็นท้ังพ่อและแม่ วัยรุ่น/ เยาวชนท้ังเพศชายและหญิงท่ีมีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหาด้านการ
เรียนจากผลการเรียน ถูกตําหนิจากแม่ รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า หดหู่ มีความเช่ือมโยงกับการฆ่าตัวตายโดยการ
กินยาตาย ผูกคอตาย หรือทําร้ายตนเอง อย่างไรก็ตามพบว่าการมีความห่วงใยคนท่ีรักในครอบครัวอยู่ การ
กลัวเจ็บ การมีคนให้คําปรึกษา และการใช้หลักธรรมทางศาสนา เช่น การมีสติ กลัวบาป สามารถช่วยลด
ปัญหาการฆ่าตัวตายลงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Roles of Home, Temple, School (Boworn) in Enhancing Thai People 4.0: The Roles of 
Home, Family and Community in Enhancing Thai People 4.0 “A Case Study of Suicide 
Problem” 
Rapeepathana Bhasabutra and Napaporn Treammeerit 

Abstract 

This study explored the roles of home, family, and community in Thai society. It 
presented a case study of the problem of suicide. In order to prepare and compile 
information on social attitudes and knowledge from Big Data on homes, families and 
communities on issues related to suicide problems that will affect the future of Thai People 
4.0, social media data were collected from 10,852 Pantip, 924 Facebook and 1,223 Twitter 
items for this study. After removing duplicates and suspicious data, 2,386 remained. 

The results of the study found that most behaviors are suicidal thoughts (2,075 
items,) followed by attempted suicide. (178 items) This refers to those who have attempted 
suicide but have not died. In terms of suicide methods, it was found that most are poisons 
and hanging, followed by self-harm. Most suicidal behaviors occur at home during the 
morning. Most individuals involved in suicide are female, youth and adolescents. Factors 
that cause suicide are mostly psychological, followed by family factors and emotional 
disturbance. Some common causes include: disappointment because of academic results, 
economic reasons due to income and debt problems, family relationship problems, 
unemployment, feelings of depression, stress and feelings of worthlessness. The individuals 
blamed for suicide are mostly mothers, followed by parents. Adolescent/ youth, both male 
and female, who had family relationship problems or academic results problem, felt 
blamed by their mother, and felt inferior or depressed. These suicides were often 
attempted by using poisons, hanging or self-harm. However, it is found that caring for the 
beloved ones in the family, fear of pain, having counseling, and using religious principles 
such as fearfulness of sin and a moral conscience can reduce the problem of suicide. 
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 1-1 

บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปัญหา  

 นับจากอดีตถึงปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็น
เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ มาสู่ปัจจุบันท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กลายมาเป็น
ปัจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน อย่างไรก็ตามไม่ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาก้าวหน้าเพียงใดก็
คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ยังคงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุก
ประเทศ ดังน้ันหากทรัพยากรมนุษย์ของประเทศขาดคุณภาพ ไม่ว่าประเทศน้ันจะมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์หรือมีวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเพียงใด ก็คงไม่สามารถท่ีจะใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ันการให้
ความสําคัญกับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นเงื่อนไขสําคัญและจําเป็นเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาประเทศให้
ย่ังยืน 

 การท่ีประเทศจะมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพดีได้หรือไม่น้ันจําเป็นต้องเร่ิมต้นจากสถาบันครอบครัว 
เพราะครอบครัวเป็นหน่วยพ้ืนฐานที่มีหน้าท่ีอบรม เลี้ยงดู ปลูกฝังจริยธรรม และพัฒนาการต่างๆ ของสมาชิกให้
เหมาะสมกับวัย หลังจากน้ันบุคคลจึงถูกหล่อหลอมและพัฒนาต่อจากสภาพแวดล้อมในชุมชนท่ีอาศัย ลักษณะ
และวัฒนธรรมในชุมชน รวมถึงภูมิปัญญาต่างๆ ท่ีได้รับการถ่ายทอดกันมาแต่บรรพบุรุษสามารถช่วยให้สมาชิก
ในครอบครัวท่ีอาศัยในชุมชนน้ันได้รับการถ่ายวิชาความรู้ในการหาเลี้ยงชีพ ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมตาม
ความเช่ือและความประพฤติตามวัฒนธรรมของชุนชนน้ัน ดังน้ันถ้าครอบครัวมีสุขภาวะท่ีดีก็จะเป็นรากฐาน
สําคัญนําไปสู่การพัฒนาสมาชิกในชุมชนให้เข้มแข็ง ท้ังครอบครัวและชุมชนจึงสามารถเป็นแรงผลักดันท่ีสําคัญใน
การนําไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างย่ังยืน 
 สําหรับประเทศไทยครอบครัวไทยในอดีตมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย มีการใช้ชีวิตแบบพ่ึงพา
ธรรมชาติ สมาชิกในชุมชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน ใช้ชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัยกัน อย่างไรก็ตามเม่ือเข้าสู่สมัย
รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันท่ีทําให้ประเทศไทยมีการเปิดประเทศเข้าสู่กระแสโลกาภิวัฒน์เพ่ิมข้ึน ประเทศไทยจึง
มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพาเกษตรกรรมเข้าสู่การพ่ึงพาอุตสาหกรรมมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้วิถี
ครอบครัวไทยเริ่มมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ 1) รูปแบบครอบครัวมีความหลากหลายมากข้ึน 
โดยมีท้ังครอบครัวเด่ียว ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกคนเดียว ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัวแหว่งกลาง และ
การอยู่คนเดียว 2) ขนาดครอบครัวเล็กลง และ 3) การดําเนินชีวิตมีลักษณะเป็นปัจเจกบุคคลมากข้ึน เป็นต้น 
โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดข้ึนจากปัจจัยต่างๆ เช่น ครอบครัวมีภาระพ่ึงพิงสูงข้ึนจากสังคมวัย
แรงงานกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีค่านิยมท่ีเน้นทางวัตถุมากข้ึน ส่งผลให้ต้องการความม่ันคงทางเศรษฐกิจมาก
ข้ึน จึงทําให้มีการแก่งแย่งแข่งขันจนเกิดความเครียดและต้องหาสิ่งคลายเครียดจนกลายเป็นท่ีมาของแหล่ง



โครงการวิจัยบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 
 

1-2 

อบายมุข รวมถึงเกมส์ออนไลน์ก็เป็นอีกสิ่งหน่ึงที่สามารถเข้าถึงง่ายจากทุกหนทุกแห่ง โดยเฉพาะเยาวชนท่ีจะ
เป็นอนาคตของชาติ ถ้าติดเกมส์ออนไลน์จะมีผลเสียด้านการศึกษา จนมีผลถึงอาชีพในอนาคต และถ้าเรียนไม่จบ
ก็จะกลายเป็นปัญหาของสังคมในท่ีสุด การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองของสถาบันครอบครัวส่งผลให้
สมาชิกในชุมชนมีลักษณะต่างคนต่างอยู่มากข้ึน เพราะทุกครอบครัวต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหารายได้ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัวมากข้ึน จึงไม่มีเวลาทํากิจกรรมในชุมชนร่วมกันเหมือนในอดีต 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและสมาชิกในชุมชนน้อยลง ต่างคนต่างเพิกเฉยต่อปัญหาในชุมชน จนใน
ท่ีสุดความถดถอยของสถาบันครอบครัวและชุมชนก็จะทําให้เกิดความวุ่นวายในสังคมเป็นวงกว้างและกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศในที่สุด 

การเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวและชุมชนตามกาลเวลาท่ีผ่านไปไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงทําให้กลายเป็น
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะการฆ่าตัวตายซ่ึงส่วนหน่ึงมีรากฐานมาจากปัญหา
ครอบครัว เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในชุมชน จนทําให้ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทยอ่อนแอลง ส่งผลต่อให้
กลายเป็นปัญหาสังคม และปัญหาระดับประเทศท่ีเกิดข้ึนมากมายหลากหลายรูปแบบ และการท่ีครอบครัวไม่
สามารถแสดงบทบาทและหน้าที่ได้สมบูรณ์เหมือนเช่นในอดีต ขณะเดียวกันชุมชนก็ไม่สามารถดํารงอยู่ได้
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปจึงกลายเป็นท่ีมาของข้อสงสัยถึงบทบาท และทิศทางต่อไปในอนาคตของบ้าน 
ครอบครัว และชุมชนในสังคมไทยในการสร้างคนไทย 4.0 โดยเฉพาะในด้านปัญหาการฆ่าตัวตาย 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  การศึกษาเรื่องบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 เป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1) เพ่ือศึกษาบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตาย  
2) เพ่ือจัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว และชุมชนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการฆ่าตัวตายที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 
4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0 

1.3 นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

  ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมกันซ่ึงอาจมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือไม่มีความสัมพันธ์ทาง
สายเลือดท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความผูกพันและแสดงบทบาทหน้าท่ีเพ่ือการดํารงอยู่ร่วมกัน 
  ชุมชน หมายถึง สถาบันสังคมขนาดเล็กสถาบันหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวของกลุ่มคนมาอยู่รวมกัน 
อยู่อาศัยในบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน  
 ปัญหาครอบครัว (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, น.15, https://thaihealthlife .com/) 
หมายถึง ปัญหาหรือความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัว ระหว่างสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ร่วมกัน ซ่ึง
อาจเกิดได้จากความสัมพันธ์ในครอบครัว สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
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 การฆ่าตัวตาย หมายถึง ผลลัพธ์ของการกระทําท่ีรุนแรงให้ตัวเองถึงแก่ความตาย โดยมีการเจตนามีการ
ไตร่ตรอง รู้และความเข้าใจถึงผลลัพธ์ของการกระทําความรุนแรงน้ัน 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องบทบาทของบ้าน ครอบครัว ชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา
ภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษา การฆ่าตัวตาย มี
ขอบเขตการทําวิจัยโดยเป็นการศึกษาเฉพาะองค์ประกอบของ "บวร" หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ในส่วนของบ้าน 
ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตายดังน้ี 

- บทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยเก็บข้อมูล
จากฐานข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย 1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 2) 
ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) และ 3) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย 
(ThaiJO)  

- จัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับบ้าน 
ครอบครัวและชุมชนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการฆ่าตัวตาย ท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 
และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0 โดยเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้อง 3 แหล่ง ได้แก่ 
Pantip, Facebook และTwitter โดยจํากัดเฉพาะข้อมูลภาษาไทย 

1.5 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่องบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชน ในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัว
ตาย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 
4.0 ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีหลากหลายในเชิงบูรณาการเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลสําหรับงานวิจัยใน
ประเด็นท่ีต้องการศึกษา แหล่งของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ท่ีได้จากการศึกษาความสัมพันธ์ และการ
เผยแพร่งานวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัย (ภาพท่ี 1.1) ซ่ึงประกอบด้วย 

 - สถิติเบ้ืองต้น  
 - การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
  - เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล (Data Mining)  
 - การทําเหมืองข้อความ (Text Mining)  
 - การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) 
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ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย 

1.6 ข้อจํากัดของการศึกษา 

 แม้ว่าการศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องภายใต้ชุดโครงการบทบาท
ของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 ในด้านบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชน ในการสร้าง
คนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตาย จะสามารถสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ท่ีซ่อนอยู่ใต้ภูเขานํ้าแข็งหรือ
สิ่งท่ีซุกอยู่ใต้พรมบางส่วนซ่ึงการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ท่ัวไปไม่สามารถสะท้อนให้เห็น
ข้อมูลในส่วนน้ีได้เน่ืองจากประเด็นการศึกษาบางอย่างอาจมีผลกระทบต่อจิตใจหรือความรู้สึกของผู้ตอบ
แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ก็ไม่สามารถเก็บข้อมูล
จากกลุ่มเป้าหมายได้จํานวนมากเท่าการเต็มใจแสดงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายท่ีกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไปผ่านทาง
โซเชียลมีเดีย แต่การศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องภายใต้ชุดโครงการบทบาท
ของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 ในด้านบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชน ในการสร้าง
คนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตาย ก็ยังคงมีข้อจํากัดบางประการทําให้ไม่สามารถนําข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ได้อย่างลึกซ้ึงครบถ้วนตามท่ีผู้ศึกษาต้องการค้นพบเท่าท่ีควรท้ังน้ีเน่ืองมาจาก 
 1. ข้อมูลที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียมีลักษณะเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) ทําให้ไม่
สามารถนําข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ได้ทันทีจึงต้องมีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง (Structure 
Data) เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลท่ีปรากฏบนโซเชียลมีเดียท้ัง 3 แหล่ง 
ได้แก่ Pantip, Facebook และTwitter มิได้มีการวางแผนล่วงหน้าในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบหากแต่เปิด
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสามารถแสดงข้อมูลของตนได้อย่างอิสระ ดังน้ันแม้จะนําข้อมูลมาจัดการให้อยู่ในรูปของ
ข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง (Structure Data) ก็พบว่าไม่สามารถเติมเต็มข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามโครงสร้างท่ี
กําหนดจึงทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้สมบูรณ์เหมือนกรณีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบ
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สัมภาษณ์ท่ีมีการกําหนดประเด็นข้อมูลท่ีต้องการจากกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างแสดงในภาพท่ี 
1.2 

 

ภาพท่ี 1.2 ตัวอย่างข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามโครงสร้างท่ีกําหนด 

 2. เน่ืองจากการเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีจํากัดเฉพาะข้อมูลภาษาไทยซ่ึงมี
ลักษณะเป็นภาษาท่ีไม่มีการตัดคํา (Unsegmented Language) ไม่มีขอบเขตของคําท่ีปรากฏอย่างชัดเจน 
ดังน้ันถึงแม้จะกําหนดคําสําคัญ (Keyword) เพ่ือใช้ในการสกัดข้อมูลให้อยู่ในรูปโครงสร้าง แต่ก็ยังไม่สามารถ
สกัดข้อมูลท่ีต้องการผ่านการกําหนดคําสําคัญ (Keyword) ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ท้ังหมดเพราะข้อมูลภาษาไทย
มีลักษณะของคําท่ีไม่รู้จักและคํากํากวมปรากฏอยู่จํานวนมาก ดังน้ันจึงยังคงต้องใช้นักวิจัยในการสกัดข้อมูลและ
จัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง (Structure Data) ซ่ึงบางคร้ังข้อมูลท่ีปรากฏบางส่วนอาจไม่
สามารถจําแนกตามโครงสร้างท่ีกําหนดไว้ได้อย่างชัดเจนแต่ต้องอาศัยการตีความ (Hermeneutic) ของนักวิจัย
ประกอบเพ่ือให้สามารถสกัดข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้ได้มากท่ีสุดท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. ข้อมูลท่ีปรากฏบนโซเชียลมีเดียที่ ใช้ในการศึกษาน้ีมีลักษณะเป็นข้อความและเป็นข้อมูลเชิง
สังคมศาสตร์ ดังน้ันเม่ือมีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง (Structure Data) จึงพบว่าข้อมูล
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตัวแปรกลุ่ม (Categorical Data) หรือดีท่ีสุดก็เป็นเพียงข้อมูลอันดับ (Ordinal) มากกว่า
ท่ีจะเป็นข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ทําให้แม้จะมีการสกัดข้อมูลและจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลท่ีมี
โครงสร้าง (Structure Data) แล้วก็ตามก็ไม่สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้เหมือนข้อมูลทาง
ธุรกิจจึงกลายเป็นข้อจํากัดในการพยากรณ์ตามลําดับ ดังตัวอย่างแสดงในภาพท่ี 1.3 
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ภาพท่ี 1.3 ตัวอย่างข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ีส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตัวแปรกลุ่ม 

 แม้ว่าการศึกษาน้ีจะมีข้อจํากัดในด้านข้อมูลตามท่ีอธิบายมาข้างต้น แต่อย่างน้อยการศึกษาน้ีก็สามารถ
สกัดข้อมูลที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการ
สร้างคนไทย 4.0 ในด้านบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชน ในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาการฆ่า
ตัวตายซ่ึงเปรียบเสมือนปัญหาท่ีซ่อนอยู่ภายใต้ภูเขานํ้าแข็งเพ่ือสะท้อนให้เห็นข้อค้นพบบางประการท่ีไม่ได้มีการ
ต้ังสมมติฐานไว้ล่วงหน้าในด้านสถานภาพและความสัมพันธ์ของ “บวร” บ้าน วัด และโรงเรียนกับบทบาทของ
บ้าน ครอบครัว และชุมชนในสังคมไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไป และสามารถเป็นแนวทางเบ้ืองต้นในการกําหนด
นโยบายและมาตรการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่การสร้างคนไทย 4.0 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 

1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 1.เข้าใจทัศนคติของสังคมและได้ความรู้เกี่ยวกับสถานภาพและความสัมพันธ์ของ “บวร” บ้าน วัดและ
โรงเรียน กับบทบาทของบ้าน ครอบครัว และชุมชนในสังคมไทย 

 2.สามารถระบุแนวโน้มความสัมพันธ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของบ้าน ครอบครัว และชุมชนในสังคมไทย 
 3.ได้ประเด็นสําคัญที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0 

 4.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กับนักวิจัยโครงการอื่นในแผนงาน
คนไทย 4.0 และผู้สนใจ 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

แม้ว่าครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมท่ีถือเป็นหน่วยย่อยท่ีสุด แต่ก็มีความสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนา
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ท้ังน้ีเพราะครอบครัวเป็นแหล่งแรกท่ีให้การอบรม สั่งสอน ปลูกฝังสิ่งต่างๆ ให้กับ
มนุษย์ ท้ังในเรื่องนิสัย การศึกษา อาชีพ รวมถึงวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ครอบครัวท่ี
มีความอบอุ่น ม่ันคงและเข้มแข็งจึงสามารถส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวเป็นคนท่ีมีคุณภาพ ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า
สถาบันครอบครัวถือเป็นทุนทางสังคมหลักท่ีนําไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติเพ่ือความย่ังยืน  

การท่ีสถาบันครอบครัวจะมีความอบอุ่น ม่ันคงและเข้มแข็งได้น้ัน แต่ละครอบครัวควรแสดงบทบาท
และหน้าท่ีในครอบครัวอย่างเหมาะสม กล่าวคือ 1) ให้กําเนิดสมาชิกใหม่ท่ีมีคุณภาพ 2) ให้การอบรมเล้ียงดูและ
ดูแลสมาชิกด้วยความรัก ความอบอุ่นให้เหมาะสมกับช่วงวัย รวมท้ังให้ความปลอดภัยแก่สมาชิกในครอบครัว 3) 
ส่งเสริมการเรียนรู้ วิถีชีวิต ค่านิยม หลักคิด และระเบียบแบบแผน วิธีปฏิบัติของสังคม รวมท้ังถ่ายทอดประเพณี
วัฒนธรรมท่ีดีงามให้แก่สมาชิกในครอบครัวให้มีการดําเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมท่ีดี 4) ให้ความรู้ ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสม และ 5) เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับครอบครัว ครอบครัวกับชุมชน 
และครอบครัวกับสังคมภายนอก (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, น.7, วงเพชร คงจันทร์, 2558, 
น.17-18, พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.34-35) 

สําหรับแนวคิดและงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับบ้าน ครอบครัว และชุมชน ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ
ต่างๆ ดังน้ี 

2.1 วิวัฒนาการบ้านและสถาบันครอบครัวในบริบทของสังคมไทย 
2.2 บทบาทของสถาบันครอบครัว 
2.3 ปัญหาของสถาบันครอบครัว 
2.4 แนวทางในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
2.5 วิวัฒนาการชุมชนในบริบทของสังคมไทย 
2.6 บทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.7 เทคโนโลยีกับบ้าน ครอบครัว และชุมชน 
2.8 สถานการณ์สําคัญเกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว และชุมชน กรณีความรุนแรง 

 

2.1 วิวัฒนาการบ้านและสถาบันครอบครัวในบริบทของสังคมไทย 
ต้ังแต่อดีตจนถึงช่วงต้นรัตนโกสินทร์รูปแบบครอบครัวในสังคมไทยสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ ได้แก่            

1) ครอบครัวของกลุ่มชนช้ันสูง มีรูปแบบเป็นครอบครัวเชิงซ้อน กล่าวคือเป็นครอบครัวท่ีผู้ชายมีภรรยาได้
หลายคนและอาศัยอยู่ในเรือนเดียวกัน สาเหตุท่ีผู้ชายไทยในตระกูลช้ันสูงมีค่านิยมในการมีภรรยาได้หลายคน
เน่ืองจากเป็นการแสดงถึงฐานะ ความม่ังคั่งและเสริมบารมีของครอบครัว รวมถึงเหตุผลทางการเมือง ดังน้ัน
ครอบครัวของกลุ่มชนช้ันสูงจึงมีลักษณะท่ีเป็นครอบครัวขยายท่ีมีสมาชิกจํานวนมาก บทบาทหน้าท่ีในครอบครัว 
ผู้ชายจะเป็นผู้นําครอบครัว เป็นผู้หาเล้ียงครอบครัว ส่วนผู้หญิงทํางานบ้านและเล้ียงลูก โดยไม่ได้รับการส่งเสริม
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ให้ได้ร่ําเรียนเขียนอ่านเหมือนผู้ชาย แต่ต้องเรียนการบ้านการเรือน และ 2) ครอบครัวของกลุ่มชนช้ันล่าง มี
รูปแบบเป็นครอบครัวขยาย ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย และเครือญาติ และรูปแบบครอบครัว
เดี่ยว ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก กล่าวคือมีค่านิยมให้ฝ่ายชายแต่งเข้าเรือนฝ่ายหญิง และมีการแยก
ครอบครัวไปต้ังบ้านเรือนต่างหากกลายเป็นครอบครัวเด่ียว แต่หากฝ่ายชายแต่งงานกับฝ่ายหญิงท่ีเป็นลูกสาวคน
เล็กก็จะมิได้แยกครอบครัว เน่ืองจากเรือนของพ่อแม่ฝ่ายหญิงจะถูกยกให้กับลูกสาวคนเล็ก โดยคาดหวังให้ลูก
สาวคนเล็กจะเป็นผู้ดูแลยามชรา จึงมีรูปแบบของครอบครัวขยายท่ีมีจํานวนสมาชิกไม่มากเท่ารูปแบบครอบครัว
ของกลุ่มชนช้ันสูง ในอดีตท่ีผู้ชายมีอํานาจเหนือผู้หญิงมาก มีกฎหมายให้สามีสามารถขายภรรยาและลูกได้จึงทํา
ให้ภรรยาและลูกต้องยอมอยู่ใต้อํานาจสามี (วงเพชร คงจันทร์, 2558, น.107-112) 

หลังจากช่วงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่น การเปล่ียนแปลง
ระบบเศรษฐกิจจากระบบเกษตรกรรมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม การรับอิทธิพลค่านิยมชาวตะวันตกมากข้ึน ทําให้
รูปแบบของครอบครัวไทยมีความหลากหลายมากข้ึน ได้แก่ 1) ครอบครัวเด่ียว 2) ครอบครัวขยาย 3) ครอบครัว
ข้ามรุ่น ประกอบด้วย ปู่ ย่า ตา หรือยายเลี้ยงหลาน หรือท่ีเรียกว่า ครอบครัวแหว่งกลาง 4) ครอบครัวเพศ
เดียวกัน 5) ครอบครัวท่ีอยู่กับคนท่ีไม่ใช่ญาติ 6) ครอบครัวอยู่คนเดียว (วงเพชร คงจันทร์, 2558, น.113-118, 
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย, 2558, น.38-45, พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.32) ดัง
รายละเอียดแสดงในภาพท่ี 2.1 ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2530-2556 (คาส
ปาร์ พีส, วาสนา อ่ิมเอม และรัตนาภรณ์ ตังธนเศรษฐ์, 2558, น.45) พบว่าลักษณะของครอบครัวเด่ียวท่ี
เป็นครอบครัวในอุดมคติดังเช่นอดีต ซึ่งประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองจากพ.ศ. 
2530 พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2556 ตามลําดับ ส่วนครอบครัวเด่ียวท่ีอยู่กันแค่สามีและภรรยามีอัตราการเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ืองจากพ.ศ. 2530 พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2556 ตามลําดับ ขณะท่ีครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเด่ียวมี
อัตราค่อนข้างคงท่ี ส่วนครอบครัวขยายแบบครอบครัวสามวัยมีการเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย การท่ีครอบครัวขยายแบบ
ครอบครัวสามวัยมีอัตราการเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากพ่อแม่ท่ีเป็นวัยแรงงานไม่มีเวลาให้กับลูกจึงให้ปู่ ย่า ตา หรือยาย
มาอยู่ด้วยเพ่ือเลี้ยงหลาน แต่ขนาดของครอบครัวขยายในปัจจุบันมีขนาดเล็กกว่า (จํานวนสมาชิกท่ีอยู่ร่วมกัน
ภายในครอบครัวมีน้อย) ครอบครัวขยายในอดีตท่ีมีขนาดใหญ่ (จํานวนสมาชิกท่ีอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวมี
มาก) เห็นได้จากผลสํารวจสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 และข้อมูลจากสํานักงานทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.
2557 พบว่าจํานวนสมาชิกภายในครอบครัวไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยในพ.ศ. 2523 มีจํานวน
สมาชิกเฉลี่ย 5.2 คนต่อครอบครัว ในพ.ศ. 2533 มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ย 4.4 คนต่อครอบครัว พ.ศ. 2543 มี
จํานวนสมาชิกเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 3.1 คนต่อครอบครัว และพ.ศ. 2557 มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ย 2.7 คนต่อ
ครอบครัว (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย, 2558, น.23) ส่วนครอบครัวขยายแบบ
ครอบครวัข้ามรุ่นก็เริ่มปรากฏข้ึนในสังคมไทยและมีอัตราการเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในช่วงพ.ศ. 2530-2556 นอกจากน้ี
ยังพบว่าครัวเรือนคนเดียวมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในช่วงพ.ศ. 2530-2556 เช่นกัน  
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ภาพท่ี 2.1 ร้อยละของประเภทครัวเรือนจําแนกตามรูปแบบครัวเรือน พ.ศ.2530-2556 
ท่ีมา: คาสปาร์ พีส, วาสนา อ่ิมเอม และรัตนาภรณ์ ตังธนเศรษฐ์, 2558, น.44 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัวดังท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
(1) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร  
ข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่าจํานวนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีจํานวนประชากร

สูงอายุกลับเพ่ิมข้ึน ตามรายงานสํามะโนประชากรและเคหะของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2523-2553 และ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2556 (คาสปาร์ พีส, วาสนา อิ่มเอม และรัตนา
ภรณ์ ตังธนเศรษฐ์, 2558, น.24-25) ดังปรากฏในภาพท่ี 2-2 พบว่าประชากรวัยเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 0-14 ปี
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่พ.ศ. 2523 จนถึงในอนาคตพ.ศ. 2583 ประชากรวัยแรงงานที่มีอายุระหว่าง 
15-59 ปีมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนในช่วง 2523 ถึง 2543 และเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในพ.ศ. 2553 ท้ังน้ีเป็นผลมาจากประชากร
วัยเด็กท่ีมีในปีก่อน 2523 เติบโตมาเป็นวัยแรงงาน แต่จากจํานวนประชากรวัยเด็กท่ีปรากฏในภาพที่ 2.2 ทําให้
คาดการณ์ได้ว่าในพ.ศ. 2583 ประชากรวัยแรงงานจะลดลงอย่างมาก ส่วนประชากรผู้สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 ปี
ข้ึนไปมีอัตราการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากพ.ศ. 2523 จนถึงในอนาคตพ.ศ. 2583 สาเหตุท่ีทําให้โครงสร้าง
ประชากรเปลี่ยนเน่ืองจาก 1) อัตราการเกิดท่ีลดต่ําลง จากค่านิยมการดําเนินชีวิตของครอบครัวที่เปลี่ยนไป 
ครอบครัวสามีภรรยาท่ีไม่ต้องการมีบุตรเห็นว่าการมีบุตรเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสในหน้าท่ีการงาน การเลี้ยงดู
บุตรกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายท่ีสูงและผูกพันระยะยาว ผู้หญิงท่ีมีการศึกษาสูงข้ึนจึงแต่งงานช้าลง เป็นโสดมาก
ข้ึน ให้ความสําคัญกับเป้าหมายในชีวิตและเศรษฐกิจมากข้ึน และการยอมรับความหลากหลายทางเพศ ยอมรับ
การรักร่วมเพศมีมากข้ึน และ 2) อายุเฉล่ียของประชากรไทยท้ังเพศชายและเพศหญิงสูงข้ึน จากพ.ศ. 2518 
ท่ีคนไทยมีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 60 ปี ในพ.ศ. 2558 คนไทยมีอายุเฉลี่ยเกิน 70 ปี โดยเพศชายมีอายุเฉลี่ย 71.6 ปี 
เพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 78.4 ปี และคาดว่าในพ.ศ. 2583 เพศชายจะมีอายุเฉลี่ย 75.3 ปี เพศหญิงจะมีอายุเฉลี่ย 
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81.9 ปี (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย, 2558, น.24-25, วงเพชร คงจันทร์, 2558, น.
115-117) นอกจากน้ียังมีสาเหตุมาจากเทคโนโลยีการแพทย์ท่ีทันสมัยและคนไทยสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้มากข้ึน จากกฎหมายประกันสังคมของกระทรวงแรงงาน และนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท     
(บัตรทอง) ของรัฐ 

 
ภาพท่ี 2.2 ร้อยละของประชากรจําแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ.2523-2583 
ท่ีมา: คาสปาร์ พีส, วาสนา อ่ิมเอม และรัตนาภรณ์ ตังธนเศรษฐ์. 2558, น.25 

 (2) การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
ผลกระทบทางประชากรท่ีเห็นชัดเจนมากข้ึนเม่ือเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ

ห้าปี ต้ังแต่พ.ศ.2504 ทําให้ประเทศไทยท่ีเคยเป็นสังคมเกษตรกรรมก้าวเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมมากข้ึน เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมในชนบทไปสู่ในเมืองท่ีมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ทําให้วิถีชีวิตของ
แต่ละครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ผู้ชายผู้หญิงวัยแรงงานมีการย้ายถ่ินฐานเพ่ือหารายได้และมีชีวิตท่ีได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย, 2558, น.27) ทําให้พ่อแม่ท่ีเป็น
ผู้สูงอายุต้องอยู่กันท่ีชนบทตามลําพัง บางคร้ังผู้ชายผู้หญิงวัยแรงงานเดินทางไปทํางานในเมืองก็นําลูกมาฝากปู่ 
ย่า ตา ยาย เลี้ยงดู ทําให้เด็กขาดความอบอุ่น เกิดความสัมพันธ์ท่ีไม่ดีกับพ่อแม่จนทําให้ครอบครัวเปราะบาง 
ประกอบกับพ.ศ. 2558 มีการเปิดการค้าเสรีของอาเซียนทําให้ครอบครัวของคนไทยต้องเตรียมความพร้อมหลาย
ด้าน ท้ังการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาด้านภาษา และฝีมือแรงงาน การหางานทํายากข้ึน ท้ังท่ีประเทศไทยยัง
ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเน่ืองจากคนท่ีมีความสามารถก็กําลังก้าวสู่วัยสูงอายุ ค่านิยมทางการศึกษา
ของเด็กรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนไป และคุณภาพการศึกษาก็ตํ่ากว่ามาตรฐาน ทําให้ขาดทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะสามารถ
ตอบสนองความต้องของตลาดแรงงาน และขาดความสามารถในการแข่งขันกันในตลาดแรงงานในประเทศกลุ่ม
อาเซียน (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, น.9) ส่งผลให้การดํารงชีวิตมีการแข่งขันกันมากข้ึน และพ่อ
แม่ไม่มีเวลาให้กับสมาชิกในครอบครัว 
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(3) การเปล่ียนแปลงในค่านิยมการดําเนินชีวิต 
ค่านิยมในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องได้แก่ 1) ค่านิยมท่ีผู้หญิงต้องแต่งงานออกเรือน

และพ่ึงพาผู้ชาย ปัจจุบันเม่ือผู้หญิงได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาเทียบเท่าผู้ชาย ค่านิยมของพ่อแม่ท่ี
ต้องให้ผู้หญิงต้องแต่งงานเพ่ือพ่ึงพิงผู้ชายจึงลดน้อยลง 2) ค่านิยมท่ีเม่ือแต่งงานแล้วต้องมีลูก แต่ปัจจุบันบางคู่
ต้องการเวลาให้กันและกันมากข้ึนและทุ่มเทกับงาน ให้ความสําคัญกับเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ ทําให้บางคู่ไม่
ต้องการมีลูก และ 3) ค่านิยมของการที่ผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วต้องจดทะเบียนสมรสลดน้อยลง บางคู่อยู่
ด้วยกันแบบไม่มีการจดทะเบียนสมรส การเลิกรากันก็ทําได้ง่าย ซ่ึงค่านิยมท้ัง 3 ข้อน้ีทําให้ขนาดครอบครัวเล็ก
ลง และมีรูปแบบท่ีหลายหลายมากข้ึน เช่น ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว เป็นต้น (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
,2559, น.14-15, และ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย, 2558, น.30-32) 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเป็นปัจจัยทําให้รูปแบบครอบครัวไทยเปล่ียนไปส่งผลให้ครอบครัวไทยในปัจจุบัน
ไม่สามารถทําบทบาทและหน้าท่ีของสถาบันครอบครัวได้อย่างเหมาะสม จนทําให้ครอบครัวไม่เข้มแข็งและ
อบอุ่นเหมือนในอดีต ทําให้ในปัจจุบันมีปัญหาเกิดข้ึนมากมายในสังคม 

 
2.2 บทบาทของสถาบันครอบครัว 

สถาบันครอบครัวเป็นสังคมขนาดเล็กสังคมแรกที่มนุษย์ทุกคนได้สัมผัส แต่สังคมขนาดเล็กก็ไม่สามารถท่ีจะ
อยู่รอดได้เพียงลําพัง สถาบันครอบครัวจะสามารถอยู่รอดได้ยังต้องอาศัยความสัมพันธ์กับสังคมอ่ืนๆ อีก โดยเฉพาะ
วัดท่ีมีคําสอนและความเช่ือในเรื่องของความดีและเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ และโรงเรียนท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาเพ่ือ
ใช้ในการดํารงชีพของสมาชิกในครอบครัว บ้าน วัด และโรงเรียนจึงต้องมีการพ่ึงพาอาศัยกัน สําหรับในส่วนน้ีจะ
กล่าวถึงบทบาทความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวกับวัด และโรงเรียน ดังน้ี  

2.2.1 ความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวกับวัดและศาสนา 
บทบาทและหน้าท่ีของครอบครัวต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างหน่ึง คือการอบรมเล้ียงดูและดูแลสมาชิก

ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคม โดยครอบครัวได้นําหลักศาสนาท่ีแต่ละครอบครัวยึดถือมาอบรมส่ัง
สอนสมาชิกในครอบครัว ทําให้สมาชิกมีศาสนาประจําตัว วิธีการนําหลักศาสนาเข้ามาในชีวิตของสมาชิกกระทํา
ผ่านประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ วัฒนธรรม จารีตต่างๆ จนทําให้เกิดความเช่ือทางศาสนา และศาสนาก็มีผลช่วย
ให้การอยู่ด้วยกันภายในครอบครัวและสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    (วงเพชร คงจันทร์, 2558, น.12) 

ในสังคมไทยให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกสมัยและหน่วยของรัฐให้
การสนับสนุนทุกศาสนา ทําให้สังคมไทยไม่มีปัญหาเรื่องการแบ่งแยกศาสนา ทุกคนในสังคมไทยไม่ว่าจะนับถือ
ศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีความเช่ือว่าเป้าหมายของทุกศาสนา คือต้องการ
ให้คนเป็นคนดี ซ่ึงสามารถสรุปเปรียบเทียบคําสอนแต่ละศาสนา (วรรณภา โพธ์ิน้อย, 2561, น.7-19 ถึง 7-20) 
ให้เห็นได้ดังตารางท่ี 2.1  

 
 
 



โครงการวิจัยบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 
 

2-6 

ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบคําสอนแต่ละศาสนา 
คําสอน ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม 

การสงเคราะห์ 
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

สอนให้รู้จักเสียสละ ตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 

สอนให้คนทําความดีด้วย
ความเต็มใจ 

สอนให้มีหน้าท่ีเสียสละ
และบริจาคให้กับคนจน 

การมีความรัก 
ความเมตตา 

สอนใ ห้ รู้ จั ก คว ามรั ก
ความเมตตา ตามหลัก
พรหมวิหาร 4 

สอนว่าความรักเป็นสิ่งท่ี
ย่ิงใหญ่ 

สอนเรื่องความรักและ
เมตตาแก่เพ่ือนมนุษย์ 

ความอดทน สอนให้รู้ จักอดทน ท้ัง
กาย วาจา และใจ ตาม
คําว่า “ขันติ” 

สอนให้ยินดีในความทุกข์
ยากของตน เพราะความ
ทุ ก ข์ ย า ก ทํ า ใ ห้ เ ร า มี
ความอดทน 

การถือศีลอด ฝึกความ
อดทนทางกายและจิตใจ 

ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก  วรรณภา  โพ ธ์ิ น้อย . (2561) .  การศึกษาชี วิตครอบครัวและชุมชน  หน่วยท่ี  7 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ถึงแม้ประเทศไทยจะให้สิทธิเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา แต่ประชากรไทยส่วนใหญ่ยังคงนับถือ
ศาสนาพุทธ และนับถือมาเป็นพันปี เพราะคนไทยถือว่าพุทธศาสนาเป็นประทีปส่องทางสู่ความดีงามในการ
ดําเนินชีวิต และมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมสุขภาวะครอบครัว โดยแก่นของพระพุทธศาสนา คือ พระธรรม
วินัย ซ่ึงคําว่า “ธรรม” ท่ีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าท่ีได้เคยแสดงธรรมไว้น้ันมีมากมาย (สุขภาพคนไทย, 2561, 
น.93, 96) และคําสอนสําหรับการมีครอบครัวน้ันก็มีมากเช่นกัน เน่ืองจากพระพุทธศาสนามีมุมมองว่าการครอง
เรือนเป็นเรื่องยาก (พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, บทคัดย่อ) 

หลักธรรมสําหรับครอบครัว มีดังน้ี 
(1) หลักธรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธภาพในครอบครัว และสอนให้แสดงบทบาทของตนใน

ครอบครัวอย่างเหมาะสม ทําให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่น ไม่แตกแยก ได้แก่ 
- สมชีวิธรรม 4 ประการ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกคู่ครองที่เหมาะสม ซ่ึงประกอบด้วย 1) สมสัทธา 

คือ มีศรัทธาหรือความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยม เหมาะสมกัน 2) สมสีลา คือ มีศีลสมกัน 3) สมจาคา คือ มีความ
เสียสละสมกัน และ 4) สมปัญญา คือ มีปัญญาสมกัน (จิระศักด์ิ สังเมฆ, 2561, น.101-102, พระครูสมุห์นภดล 
ปิยธมฺโม, 2560, น.4, พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.74) 

- ทิศ 6 หลักธรรม ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวเพียงหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนในฐานะท่ี
แตกต่างกันในครอบครัว เพียงแค่ 2 เรื่องคือ 1) ปุรัตถิมทิศ หรือทิศเบ้ืองหน้า คือ บทบาทของมารดาบิดาต้อง
อนุเคราะห์ต่อบุตรธิดา และบทบาทที่บุตรธิดาควรบํารุงมารดาบิดา และ 2) ปัจฉิมทิศ หรือ ทิศเบ้ืองหลัง 
บทบาทของสามีท่ีต้องบํารุงภรรยา และบทบาทของภรรยาท่ีต้องอนุเคราะห์สามี (ดิเรก นุ่นกล่ํา, 2559, น.269-
270, พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.63-72, พระธนกฤต กลยาณธมโม, 2560, น.73-75) 

- พรหมวิหาร 4 เป็นธรรมท่ีต้องรับผิดชอบชีวิตของสมาชิกในครอบครัว โดยการมอบความรักต่อสมาชิก 
ประกอบด้วย 1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา และ 4) อุเบกขา (วงเพชร คงจันทร์, 2558, น.60) 

- ฆราวาสธรรม คือ ธรรมสําหรับการประคับประคองชีวิตสมรสให้ดําเนินไปอย่างมีความสุข 
ประกอบด้วย 1) สัจจะ คือ ความจริง ความซ่ือตรง 2) ทมะ คือ ความฝึกตนในการควบคุมจิตใจและการกระทํา 
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3) ขันติ คือ มีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่น และ 4) จาคะ คือ การมีนํ้าใจ เสียสละ (พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.73, 
พระครูสมุห์นภดล ปิยธมฺโม, 2560, น.23-27) 

- สังคหวัตถุธรรม คือ ธรรมท่ีทําให้ชีวิตคู่รักกันอย่างเหน่ียวแน่นยืดยาว ซ่ึงประกอบด้วย 1) ทาน คือ 
การให้ 2) ปิยวาจา คือ วาจาเป็นท่ีรัก 3) อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์ และ 4) สมานัตตตา คือ การมี
ตนเสมอ (พระครูสมุห์นภดล ปิยธมฺโม, 2560, น.64) 

(2)  หลักธรรมส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จ ได้แก่ 
- อิทธิบาท 4 ประการ ประกอบด้วย 1) ฉันทะ คือ ความพอใจในสิ่งท่ีกระทํา 2) วิริยะ คือ ความเพียร

พยายาม 3) จิตตะ คือ ความคิดฝักใฝ่และเอาใจใส่งานท่ีทํา และ 4) วิมังสา คือ ความไตร่ตรอง และใช้ปัญญา
พิจารณาบนหลักของเหตุและผล (พระอธิการทัศเทพ ฐานกโร, 2559, น.67) 
 (3) หลักธรรมส่งเสริมด้านความม่ังคงในเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่  

 - ทิฎิฐิธัมมิกัตถะประโยชน์ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) อุฎฐานสัมปทา คือ ขยันหา (มีความ
ขยันหม่ันเพียร) 2) อารักขสัมปทา คือ รู้จักเก็บ (มีความประหยัดอดออม) 3) กัลป์ยาณมิตตา คือ คบคนดี  
(มีกัลยาณมิตรท่ีดี) และ 4) สมชีวิตตา คือ มีชีวิตพอเพียง (การดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสม) (พระอธิการทัศเทพ 
ฐานกโร, 2559, น.67, วงเพชร คงจันทร์, 2558, น.85-91 พระธนกฤต กลยาณธมโม, 2560, น.73,  จิระศักด์ิ 
สังเมฆ, 2561, น.107-108) 

- กุลจิรัฎฐิติธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย 1) นัฎฐคเวสนา คือ การู้จักแสวงหาสิ่งของท่ีหายคืนมา 2) 
ชิณณปฏิสังขรณา คือ การรู้จักบูรณะซ่อมแซมของเก่าของชํารุด 3) ปริมิตปานโภชนา คือ รู้จักประมาณในการ
กินการใช้ และ 4) อธิปัจจสีลวันตสถาปนา คือ การต้ังให้คนมีศีลธรรมเป็นใหญ่ในครัวเรือน (จิระศักด์ิ สังเมฆ, 
2561, น.108-109, พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.74) 

(4) หลักธรรมท่ีลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม ได้แก่ 
- พรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย 1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา และ 4) อุเบกขา (พระธนกฤต กลยาณธม

โม, 2560, น.9-10, พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.82-83) 
- ศีล 5 ประกอบด้วย 1) ปาณาติปาตาเวรณี คือ การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2) อทินนาทานาเวรมณี คือ 

การละเว้นจากการลักทรัพย์ 3) การเมสุมิสฉาจาราเวรมณี คือ การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม  4) มุสาวา
ทาเวรมณี คือ การละเว้นจากการพูดปดงดเท็จ และ 5) สุราเมรยมัฒชปะมาทัตถานาเวรมณี คือ การละเว้นจาก
การด่ืมสุขาเมรัย (พระธนกฤต กลยาณธมโม, 2560, น.11, พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.84-86 ) 

- อริยสัจ 4 ประกอบด้วย 1) ทุกข์ คือ สิ่งท่ีไม่พึงปรารถนา 2) สมุทัย คือ มูลเหตุแห่งทุกข์  3) นิโรธ คือ 
สิ่งท่ีใช้ดับทุกข์ และ 4) มรรค คือ แนวทางการดับทุกข์ (พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.78-81) 

ตามหลักคําสอนในศาสนาพุทธท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัวดังท่ีอธิบายมาข้างต้นหากครอบครัวท่ีเข้าใจและ
ปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาพุทธย่อมช่วยให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและเข้มแข็ง ดังน้ันครอบครัวจึงควรมี
หน้าท่ีรักษาและทะนุบํารุงศาสนาให้คงอยู่เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจและเคียงคู่กับครอบครัวไทยต่อไป โดย
ครอบครัวชาวพุทธควรแสดงบทบาทและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับวัดและศาสนาในด้านต่างๆ คือ 1) 
ประพฤติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 2) เป็นต้นแบบและแนะนําให้สมาชิกในครอบครัวประพฤติตามหลักศาสนา
ท่ีตนนับถือ 3) ศึกษา สนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวศึกษาและทําความเข้าใจคําสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ
อย่างท่องแท้ เช่น หม่ันพาลูกหลานไปวัดและฟังเทศน์ในเทศกาลต่างๆ และวันสําคัญทางศาสนา เป็นต้น        4
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) ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของวัดและศาสนา เช่น สนับสนุนงานการกุศลท่ีวัดจัดข้ึนตามประเพณี
ประจําปี เป็นต้น 5) ทะนุบํารุงและสืบทอดศาสนาเพ่ือให้ศาสนาที่ตนนับถือดํารงอยู่เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวคนใน
ครอบครัวและชุมชน เช่น ส่งเสริมให้ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในวัดได้ศึกษาพระปริยัติธรรมตามความเหมาะสม เป็นต้น และ 
6) ทะนุบํารุงศาสนาตามกําลังกายและกําลังทรัพย์ของฐานะตน เช่น การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงวัดและ
สถานท่ีภายในวัดด้วยการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงาน เป็นต้น (วรรณภา โพธ์ิน้อย, 2561, น.7-19) 

2.2.2 ความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวกับโรงเรียนและสถานศึกษา  
 ในอดีตครอบครัวและชุมชนมีบทบาทด้านการศึกษากับสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันแรก
ท่ีให้การศึกษาแก่สมาชิกในครอบครัว เช่น การใช้ภาษา การดํารงชีวิตในชุมชน การเข้าร่วมสังคม รวมถึงความรู้
ด้านวิชาชีพท่ีจําเป็นต้องใช้ในการดํารงชีวิต เป็นต้น สําหรับบทบาทของชุมชนด้านการศึกษา พบว่าชุมชนมีส่วน
ร่วมอย่างมากในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิชาชีพต่างๆ ให้กับสมาชิกในครอบครัว ทําให้ชุมชนและ
ครอบครัวมีความผูกพันและมีสัมพันธภาพในครอบครัวท่ีดี ทักษะบางอย่างท่ีครอบครัวไม่สามารถสอนได้ ก็จะส่งบุตร
หลานไปเรียนในวัง วัด ผู้รู้ในชุมชนที่สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้มีทักษะทางอาชีพ กฎเกณฑ์และ
ระเบียบของสังคม (วรรณภา โพธ์ิน้อย, 2561, น.7-6) 

แต่เม่ือมีการจัดการศึกษาตามรูปแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 ทําให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับสมาชิกน้อยลง ประกอบกับในปัจจุบันปัญหาด้านเศรษฐกิจทําให้ทุกคนใน
ครอบครัวมีความจําเป็นท่ีต้องใช้เวลาไปกับการหารายได้มาให้เพียงพอกับการเลี้ยงชีพและเลี้ยงดูครอบครัว จึง
ทําให้บทบาทของครอบครัวและชุมชนด้านการศึกษาน้อยลงไปอย่างต่อเน่ือง (วรรณภา โพธ์ิน้อย, 2561, น.7-6) 
และโรงเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วม เช่น โรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าถึง
บริเวณหรืออาคารท่ีเป็นสถานท่ีทําการเรียนการสอน ไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองจะได้พบครูก็ต่อเม่ือนักเรียนมีปัญหาในโรงเรียน (บงกช เศวตามร์, 2558, น.23, สุดา ทัพสุวรรณ, 
2545, น.19-20) ทําให้ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนและครอบครัวลดลง นอกจากน้ียังพบปัญหาด้าน
การศึกษาในโรงเรียนและด้านอ่ืนๆ ตามมาในสังคม เช่น ปัญหาความรุนแรง ยาเสพติดในโรงเรียน ครูไม่ได้
คุณภาพ เป็นต้น  
 ภายหลังจากมีการปฏิรูปด้านการศึกษา ประเทศไทยได้พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กับประชาชนทุก
คน โดยกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ ต้ังแต่พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ให้รัฐต้องจัด
การศึกษาให้ท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายสําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี จนถึงปัจจุบัน
รัฐบาลยังคงจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ให้กับโรงเรียนต่างๆ 
เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิด้านการศึกษาเสมอกัน แต่ก็ยังพบความเหล่ือมล้ําด้านการศึกษาท่ีเกิดข้ึนจาก
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น รายได้ อาชีพ ท่ีพักอาศัย และความไม่สมบูรณ์ของครอบครัว ซ่ึงส่งผลต่อ
ระดับการศึกษาของเด็ก (แบ๊งค์ งามอนุณโชติ และถิรภาพ ฟังทอง, 2556 อ้างถึง ในวรรณภา โพธ์ิน้อย, 2561, 
น.7-9) สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องบ้านกับโรงเรียน (สุดา ทัพสุวรรณ, 2545, น.19) ซ่ึงพบว่าพ่อแม่ท่ีต้องการ
ให้ลูกเข้าโรงเรียนดีๆ มีหลักวิชาการดีๆ พ่อแม่ต้องไปจองสถานท่ีเรียนไว้ท่ีโรงเรียนต้ังแต่ต้ังครรภ์ ทําให้
ครอบครัวท่ีมีรายได้น้อยคงไม่มีโอกาสส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนดีๆ  
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แม้ว่าการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 6 แต่ผลสํารวจของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
ด้านเชาวน์ปัญญาของเด็กไทย พ.ศ. 2554 พบว่าเด็กไทยมีระดับเชาวน์ปัญญา 98.59 ซ่ึงตํ่ากว่าค่ามัธยฐานของ
เชาว์ปัญญาท้ังโลกท่ีระดับ 100 (การศึกษาในประเทศไทย, https://th.wikipedia.org/wiki/การศึกษาใน
ประเทศไทย) และผลการสอบด้านสาระความรู้ของนักเรียนไทย (O-NET) มีคะแนนค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าความคาดหวัง 
(บงกช เศวตามร์, 2558, น.2) ผล GAT PAT เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชาตํ่ากว่า
ร้อยละ 50 (Unigang, 2559 อ้างถึงในบงกช เศวตามร์, 2558, น.23) ทําให้การศึกษาของประเทศไทยยังถูกมอง
ว่าล้าหลังและล้มเหลว และระบบการจัดการศึกษาในประเทศไทยยังไม่สามารถจัดการศึกษาให้ได้ตาม
จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ 

สภาพปัญหาสังคมและการจัดการศึกษาในระบบของเมืองไทยที่ถูกมองว่าล้มเหลว รวมถึงปัญหาสังคมท่ี
เกิดข้ึนอย่างมากมายในปัจจุบัน ทําให้ครอบครัว โรงเรียน และหน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐและเอกชน เริ่มให้
ความสนใจและให้ความสําคัญกับเน้ือหาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพ่ิมข้ึนในประเด็นท่ีว่า
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันการศึกษา บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนๆ ท่ีได้ระบุไว้ในมาตรา 8 (2) มาตรา 9 (6) มาตรา 12 และมาตรา 29 และได้
ระบุบทบาทของครอบครัวในการจัดการศึกษาของบุตรหลานไว้โดยสรุป ดังน้ี 1) ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรหลาน 2) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 3) ร่วมจัดทําหลักสูตรและติดตามผลการศึกษา 4) 
ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา และ  5) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา อีกท้ังมาตรา 13 ระบุว่า รัฐจะต้อง
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับครอบครัว ซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ มาตรการท่ีรัฐใช้
สนับสนุน เช่น การจัดงบประมาณอุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุตร และมีการให้สิทธิค่าลดหย่อนทางภาษี
ด้านการศึกษาของบุตร    เป็นต้น ในพ.ศ. 2562 มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐให้สามารถใช้สิทธิ
ลดหย่อนด้านค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การศึกษาและการกีฬาตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี  

รูปแบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) 
การศึกษาในระบบ 2) การศึกษานอกระบบ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงภายใต้กฎหมายฉบับน้ีสนับสนุนให้
ครอบครัวมีส่วนร่วมได้ ท้ัง 3 รูปแบบ ไม่เฉพาะเจาะจงที่รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง นอกจากน้ีสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้กําหนดระเบียบว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2551 ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้า
มามีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและข้อมูลให้แก่กันและกัน 

เม่ือกฎหมายและภาครัฐมีการออกนโยบายหลายอย่างมาสนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการศึกษา
จึงทําให้ครอบครัวเริ่มกลับเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาให้กับในสมาชิกครอบครัวมากย่ิงข้ึน เช่น การท่ี
ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนสําหรับครอบครัวท่ียังเลือกให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาใน
ระบบ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเอง (Home School) สําหรับการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสามารถอธิบาย
รายละเอียดได้ ดังน้ี 
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 (1) การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนของครอบครัว 
 บทบาทและกรอบการทํางานของโรงเรียนและครูทําให้ต้องเน้นความสําคัญด้านวิชาการและวิชาชีพตาม
ระบบการศึกษา ขณะท่ีครอบครัวและผู้ปกครองให้ความสําคัญกับการเรียนอย่างมีความสุขและการมีอนาคตท่ีดี 
(Keyes, 2000 อ้างถึงใน บงกช เสวตามร์, 2558 น.17) ความแตกต่างน้ีทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว
และโรงเรียนเหมือนจะเดินเป็นคู่ขนานกัน นอกจากน้ีผู้ปกครองจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโรงเรียนก็ต่อเม่ือเด็กมี
ปัญหาในโรงเรียน หรือโรงเรียนต้องการเงินสนับสนุนหรือทรัพยากรด้านต่างๆ จึงย่ิงตอกยํ้าให้เกิดความสัมพันธ์
ท่ีไม่ดีระหว่างครอบครัวและโรงเรียน ทําให้ไม่เกิดการร่วมมือกัน แต่ปัจจุบันโรงเรียนก็เริ่มเปิดโอกาสให้
ครอบครัวเข้ามามีบทบาทและทํากิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนมากข้ึน ส่วนครอบครัวก็เริ่มตระหนักว่าหน้าท่ีใน
การอบรมและให้การศึกษาแก่เด็กมิใช่เป็นหน้าท่ีโรงเรียนเพียงอย่างเดียว ท้ังโรงเรียนและครอบครัวต่างฝ่ายต่าง
ต้องพ่ึงพากัน ตามคําเปรียบเทียบท่ีว่า “โรงเรียนเปรียบเสมือนต้นไม้ ชุมชนเปรียบเสมือนพ้ืนดิน” ซ่ึงครอบครัว
ก็ถือเป็นหน่วยพ้ืนฐานท่ีสําคัญของชุมชน หากพ้ืนดินอุดมสมบูรณ์ ก็ย่อมทําให้ต้นไม้เติบโตเร็วและแข็งแรง เม่ือ
กิ่งก้าน ใบ ผล ร่วงหล่นลงมาพ้ืนดินก็จะย่ิงมีคุณภาพมากข้ึน และกลับไปเลี้ยงต้นไม้ให้มีอายุยืนนานข้ึนเช่นกัน 
(สุภา ทัพสุวรรณ, น.23) ซ่ึงการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวกับโรงเรียนนอกจากจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน
แล้วยังทําให้ผู้ปกครองแต่ละครอบครัวมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันจนเป็นเครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ 
ครูและผู้ปกครองก็มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ดังน้ันการให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนทํา
ให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน ผู้ปกครองและคุณครูและบุคคลากรใน
โรงเรียนดีข้ึน จนสามารถพัฒนาการศึกษาของเด็กให้ดีข้ึนและเหมาะสมตามวัย 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนปฏิรูป
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ยุวรัตน์ จงใจรักษ์, 2547, น.83-117) แบ่งการศึกษาการมีส่วนร่วมระหว่าง
บ้านกับโรงเรียนออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการติดต่อส่ือสาร ส่วนใหญ่เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารระหว่าง
โรงเรียนกับครอบครัว เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน อย่างเช่น โรงเรียนอนุบาลภาคเหนือมี
การแจกเอกสารให้ผู้ปกครองทุกวันศุกร์ โดยสื่อสาร 3 เรื่อง คือ 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดหน่ึง
สัปดาห์ 2) ความรู้ทางจิตวิทยาและพัฒนาการเด็กและ 3) แบบเสริมทักษะท่ีมีลักษณะเป็นแบบฝึก ในตอนท้าย
ของเอกสารจะให้ผู้ปกครองบันทึกคําพูดและพฤติกรรมของลูกขณะท่ีกําลังทําแบบเสริมทักษะหรือขณะท่ีทํา
กิจกรรมกับผู้ปกครอง และต้องนําส่งคืนโรงเรียนภายในวันจันทร์ มีการแจกหนังสือนิทานให้เด็กกลับไปอ่านท่ี
บ้านสัปดาห์ละ 1 เล่ม และแจกแบบสอบถามให้ผู้ปกครองตอบตามความเป็นจริง มีการจัดทําแบบแสดงความ
คิดเห็นและความรู้สึกของผู้ปกครองในการปฏิบัติหน้าท่ีของคุณครูประจําช้ัน รวมถึงข้อเสนอแนะ เป็นต้น        
2) ด้านการเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากร ส่วนใหญ่จะเป็นการประสานกับครอบครัวและชุมชน 
รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรด้านการศึกษาและมีการจัดสรรทรัพยากรให้
ครอบครัวและชุมชนได้ใช้บริการ เช่น โรงเรียนบ้านอิฐ ส่วนใหญ่จะประสานงานขอเงินอุดหนุนจากเทศบาล และ
เงินบริจาคหรือแรงกายจากผู้ปกครองเพ่ือมาสนับสนุนในการจัดการศึกษาให้ดีข้ึน และโรงเรียนมีการจัดสรร
ทรัพยากรให้กับผู้ปกครองและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 3) ด้านอาสาสมัครเพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้ปกครอง
สามารถมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในบางรายวิชาท่ีโรงเรียนขาดบุคลลากรท่ีมีองค์ความรู้ ด้วยเหตุผลท่ีว่า 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ผู้ปกครองบางคนมีความรู้และประสบการณ์จริงและการใช้ชีวิตในสังคมมากกว่าครูในโรงเรียนที่เช่ียวชาญแต่
หลักวิชาการ (บงกช เศวตามร์, 2558, น.17) และใช้หลักวิชาการท่ีได้รับจากหลักสูตรการศึกษาแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากประสบการณ์ของผู้ปกครอง ตัวอย่างการมีส่วนร่วมของครอบครัวด้านอาสาสมัครเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภาคเหนือ คือให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยถ่ายทอดความรู้บางรายวิชาท่ีขาดแคลนครู 
รวมถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยมีการจัดอบรมเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการสอนให้กับผู้ปกครองท่ีเป็น
อาสาสมัครก่อน เป็นต้น และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน คือการให้ครอบครัวมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ การกําหนดทิศทางของโรงเรียน รวมถึงบางแห่งให้ร่วมในการ
คัดเลือกบุคลากร  

ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมท้ัง 4 วิธี พบว่าส่วนใหญ่โรงเรียนและบ้านมีการทํางานร่วมกันในด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านการเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากร ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน ในระดับ
ท่ีค่อนข้างมาก กล่าวคือเกินร้อยละ 60 แต่ด้านอาสาสมัครเพ่ือการศึกษายังมีการทํางานมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน
และโรงเรียนในระดับค่อนข้างน้อย และการมีส่วนร่วมท่ีทําน้อยที่สุดคือโรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
ให้กับการดําเนินการด้านการอาสาสมัครเพ่ือพัฒนาการศึกษา จัดทําเพียงร้อยละ 37.7  

นอกจากน้ียังพบเรื่องราวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน ว่าโรงเรียนมีการนํา
เด็กเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชนนอกร้ัวโรงเรียน วิทยากรอาสาก็จะเป็นคนในครอบครัวของนักเรียน 
และให้ผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไปพร้อมกับนักเรียน มีการแบ่งหน้าท่ีระหว่างบทบาทของ
โรงเรียนในการกําหนดกระบวนการเรียนรู้ โดยคนในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอด และครอบครัวเป็นผู้ประเมินผล
การศึกษาให้กับลูกหลาน โดยเป็นการเรียนรู้หลักสูตรท่ีประกอบด้วย 4 รายวิชา ได้แก่ 1) วิชาชีวิต 2) วิชาชีพ 3) 
วิชาชุมชน และ 4) วิชาการ ผลของการทํากิจกรรมร่วมกันทําให้ครอบครัวมีความเข้าใจกันระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวมากข้ึน มีความสัมพันธ์ในครอบครัวท่ีดีข้ึน และครอบครัวกล้าท่ีจะพูดคุยกับโรงเรียนมากข้ึน จากการ
ท่ีโรงเรียนได้แสดงว่ามีการเปิดโอกาสและทําลายรั้วโรงเรียนท่ีปิดกันระหว่างโรงเรียนกับบ้านแล้ว เป็นต้น 
(“โรงเรียนครอบครัว พ้ืนท่ีเรียนรู้แบบไม่วันปิดเทอม”, http//moe.go.th/moe/th/news/) 

ท้ังน้ีการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ของแต่ละครอบครัวจะมีมากน้อยเพียงใด 
ข้ึนอยู่กับ 1) ภูมิหลังของครอบครัว คือในวัยเรียนของพ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียนมากน้อยเพียงใด 2) 
ความคาดหวังท่ีเกี่ยวกับบทบาทหญิงและชายท่ีสังคมไทยมักคิดว่าเป็นหน้าท่ีของฝ่ายหญิงท่ีต้องดูแลลูก 3) การ
ตอบสนองต่อวิกฤตท่ีเกิดข้ึนกับลูก เช่น ลูกมีภาวะเป็นเด็กพิเศษ  4) ประเภทของอาชีพ และ 5) วัฒนธรรมหรือ
ชนช้ันทางเศรษฐกิจ ซ่ึงผู้บริหารของโรงเรียนจะต้องมีการวางกลยุทธ์อย่างเหมาะสมในการดึงดูดให้ผู้ปกครองแต่
ละครอบครัวท่ีมีปัจจัยท่ีแตกต่างกันเข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละ
ครอบครัว  
 (2) การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือบ้านเรียน 

การเรียนในระบบโรงเรียนท่ีเน้นการให้สาระความรู้มากกว่าเป้าหมายด้านการพัฒนาทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต และวุฒิภาวะที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย เพราะการศึกษาในระบบเน้น
การจดจํา การแข่งขัน ทําให้สร้างความเห็นแก่ตัวมากกว่าความเมตตาอาทร (รุจนี เอ้งฉ้วน เอกรินทร์ สังข์ทอง 
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และธีร หฤทัยธนาสันต์, 2558, น.105) จึงไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายการศึกษาเพ่ือการพัฒนาเยาวชน และ
นักเรียนขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 ขาดความพร้อมสําหรับการรับมือกับอนาคต และ
การเรียนในระบบไม่สามารถจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามความต้องการและจําเป็นรายบุคคลตามหลักการ
ทางการศึกษาในปัจจุบันท่ีระบุว่า “เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ” โดยเฉพาะเด็กที่มีลักษณะพิเศษ มีปัญหาความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ นอกจากน้ียังพบแรงผลักดันท่ีทําให้ความสนใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
ประเทศไทยมีมากข้ึน ได้แก่ 1) ครอบครัวไม่ม่ันใจในระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูสอนไม่ดี ไม่มี
คุณภาพ 2) ครอบครัวต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาในโรงเรียน เช่น ปัญหาความก้าวร้าวรุนแรงในโรงเรียน หลีกเลี่ยง
การได้รับอิทธิพลทางลบจากกลุ่มเพื่อน หลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในโรงเรียน (ทัศนา แสวง
ศักด์ิ, 2545, น.28, สมจิตร อุดม, 2548, น.80, บงกช เศวตามร์, 2558, น.122-137) บางครอบครัวเด็กต้องการ
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็กอัจฉริยะ เด็กมีพัฒนาการช้า เด็กมีปัญหาบกพร่องทางร่างกาย หรือด้าน
อารมณ์ เป็นต้น รวมถึง      3) นโยบายและผู้บริหารของโรงเรียนเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ซ่ึง
สอดคล้องกับบทความเรื่องบ้านกับโรงเรียน (สุดา ทัพสุวรรณ, 2545, น.21-22) ท่ีอธิบายจากประสบการณ์
ตนเองในช่วงท่ีนําลูกท่ีศึกษาอยู่ในต่างประเทศกลับเข้ามาในเมืองไทยและโรงเรียนท่ีเมืองไทยไม่ยอมให้ลูกเข้า
ศึกษาต่อจากระดับการศึกษาที่ได้รับจากต่างประเทศ โดยสรุปว่าเด็กใช้ภาษาไทยไม่คล่อง คณิตศาสตร์ไม่ดี โดย
ให้ลดช้ันปีท่ีเรียน ท้ังๆ ท่ียังไม่ได้มีการทดสอบคณิตศาสตร์ แม้ผู้ปกครองจะร้องขอให้มีการทดสอบคณิตศาสตร์
ก่อน ผู้บริหารก็ไม่ยินยอม สะท้อนให้เห็นถึงการไม่ยืดหยุ่นของหลักสูตร ไม่มีลักษณะของความเป็นครูท่ีควรให้
โอกาสกับเด็ก และแนวคิดของผู้บริหารเกี่ยวกับการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองก็ไม่เหมาะสม ทําให้
ผู้ปกครองบางส่วนเริ่มให้ความสําคัญกับการศึกษาทางเลือกที่เน้นการเรียนรู้ตามธรรมชาติและตามศักยภาพของ
เด็ก การวัดและประเมินผลตามสภาพท่ีเป็นจริง โดยการนํานักเรียนออกจากระบบการศึกษาในโรงเรียน และมา
จัดการศึกษาให้กับบุตรหลานด้วยตัวเอง ท่ีเรียกว่า “การจัดการศึกษาโดยครอบครัว”  

ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมาสนับสนุนให้ครอบครัวมีความม่ันใจในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีดังต่อไปน้ี 
1. ศักยภาพของครอบครัว ปัจจุบันครอบครัวมีความสามารถหลากหลายในทางปฏิบัติ เช่น มีความรู้

ความสามารถ มีฐานะทางเศรษฐกิจ (สมจิตร อุดม, 2548, น.78) 
2. เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ในปัจจุบันที่สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้ง่าย และมีการเผยแพร่

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวผ่านทางเว็บไซต์ อย่างเช่น เว็บไซต์โฮม สคูล
เน็ตเวิร์คดอทโออาร์จี พบว่าผู้เข้าไปใช้เว็บไซต์ส่วนใหญ่มีการนําเสนอเรื่องเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
โฮมสคูลให้กับบุตรหลาน มีรูปภาพประกอบ วิดีโอ ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเอกสารที่เกี่ยวกับ
การศึกษา และนําไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวโฮมสคูลของตน (วีระพล บุญเพ็ชร, 2555, น.49-50)  

3. กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการศึกษาไทยท่ีให้ความคุ้มครองแก่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นรูปแบบ
การจัดการศึกษารูปแบบหน่ึงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และการยอมรับทางสังคมมากข้ึนกว่าใน
อดีต (จันทร์กฤษณา ผลวิวัฒน์, 2547, น.24-25, บงกช เศวตามร์, 2558, น.25) 
 อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีคิดจะนําบุตรหลานออกนอกระบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนมาจัดการศึกษา
โดยครอบครัวควรศึกษาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนและหาวิธีป้องกันและลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับบุตรหลาน       
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จากรายงานการวิจัยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พบว่าจุดแข็งและจุดอ่อนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
(อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2543, น.17-21 และสมจิตร อุดม, 2548, น.80 และ น.83) สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 2.2  
ตารางท่ี 2.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. พ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูกเต็มท่ี ทําให้มีความผูกพัน
และความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  

1. ปิดกั้นเด็กจากประสบการณ์ทางสังคม และสังคม
ในวัยเดียวกัน เด็กจะมีอัตตาสูง 

2. พ่อแม่มีโอกาสเลือกและปรับแนวทางการจัด
หลักสูตรและการสอนให้เหมาะกับแบบแผนชีวิต 
และความเช่ือของครอบครัวได้ 

2.เด็กอาจไม่ได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ ท่ีมีอยู่ใน
หลักสูตรท่ัวไป 

3. เด็กได้รับสิทธิและเสรีภาพมากข้ึน 3. ผู้สอนอาจไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นครู 
4. การเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนได้ต่อเน่ืองตลอดเวลา 
ไม่มีปิดเทอม 

4. การประเมินผลทางการเรียนเป็นไปค่อนข้าง
ลําบาก 

5. เด็กมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง แทนท่ี
การจํากัดท่ีเรียนแค่ในตํารา 

5. ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาเฉพาะอย่าง 
เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามพบว่าจุดอ่อนบางข้อครอบครัวสามารถลดความเสี่ยงลงได้ เช่น จุดอ่อนเรื่องประสบการณ์
ในการเข้าสังคม การมีอัตตาสูง จะไม่มีจุดอ่อนน้ีเกิดข้ึนกับเด็กถ้าครอบครัวมีการจัดการศึกษาโดยมีการศึกษา
และกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม อย่างเช่น ครอบครัวของ น.พ. โชติช่วง ชุตินธร ท่ีมีการจัดการศึกษาใน
ครอบครัวเป็นรุ่นแรกของไทย (รุ่นแรกพันธ์ุ “HOME SCHOLL, https://mgronline.com/live/detail/9490000129 

870) น.พ.โชติช่วง ชุตินธร เป็นครอบครัวรุ่นแรกๆ ในประเทศไทยที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กับลูกทุกคนโดย
ครอบครัวเอง โดยให้ลูกได้เรียนรู้จากชีวิตประจําวัน เช่น ติดตามพ่อแม่ไปทําธุระ ไปเท่ียว ไปจ่ายตลาด ไปทัศน
ศึกษาในสถานท่ีต่างๆ ด้วยกัน ซ่ึงเม่ือผ่านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการเรียนท่ีบ้านแล้ว ก็ส่งลูกเข้ารับการศึกษา
ต่อในระบบโรงเรียน ไม่มีลูกคนใดของ น.พ.โชติช่วง ชุตินธร มีปัญหาเร่ืองการเข้าสังคม และทุกวันน้ีก็มีเพ่ือน
มากมาย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย การบริหารจัดการศึกษาร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาโปรแกรมการ
เรียนรู้รายบุคคลเพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนโฮมสคูล (บงกช เศวตามร์, 2558, น.41) กลุ่ม
ครอบครัวโฮมสคูลมีความเห็นในเรื่องน้ีว่า ปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารและการรวมกลุ่มเป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่ม
ครอบครัวโฮมสคูล เด็กโฮมสคูลจะได้พบกัน และมีการจัดการเรียนร่วมกันในศูนย์เรียนรู้ เด็กๆ จะไม่มีปัญหาใน
การเข้าสังคม ท้ังยังช่วยให้ผู้ปกครองและครอบครัวได้ขยายความสัมพันธ์ ได้เพ่ือนใหม่ท่ีมีความหลากหลายแต่พ่ึงพา
กันได้ เป็นการเติมเต็มซ่ึงกันและกันอย่างสมบูรณ์  

2.3 ปัญหาของสถาบันครอบครัว 
 ผลของการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมและสังคมเทคโนโลยี ทําให้

กลายเป็นสังคมวัตถุนิยมมากข้ึน การดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเมตตากรุณาท่ีสถาบัน
ครอบครัวเคยมีให้แก่กันเปลี่ยนแปลงไปเป็นการแข่งขัน เพ่ือให้อยู่รอดจนไม่มีเวลาให้กับสมาชิกในครอบครัว 
รูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนไปเป็นเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาแทนท่ีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวแบบเดิม วัยแรงงานใน
ครอบครัวต้องใช้เวลาไปกับการหารายได้มาเพ่ือตอบสนองความต้องการ ทําให้สมาชิกในครอบครัวไม่มีเวลาให้กัน
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เหมือนในอดีต สัมพันธภาพของครอบครัวในปัจจุบันจึงถดถอยลง (วนัญญา แก้วแก้วปาน, 2560, น.362)           
จนก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวที่ทุกคนคิดว่าเป็นเพียงปัญหาส่วนตัว แต่ปัจจุบันปัญหาครอบครัวท่ีเคยเป็นแค่
ปัญหาส่วนตัวของครอบครัวน้ันได้ขยายตัวกลายมาเป็นปัญหาสังคมที่ต้องช่วยกันแก้ไขกันอย่างจริงจัง  

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับสถาบันครอบครัวในสังคมไทยมีมากมาย เช่น ปัญหาการทะเลาะกันภายในครอบครัว
เล็กๆ น้อยๆ ปัญหากระทบกระท่ังกันนิดหน่อย และค่อยๆ เพ่ิมระดับเป็นปัญหาครอบครัวท่ีรุนแรง เช่น การ
ข่มขืนสมาชิกในครอบครัว การลงโทษเด็กอย่างหนัก การทําร้ายร่างกายและกดข่ีภรรยา การทุบตี ด่าทอผู้สูงอายุ เป็นต้น  

ปัญหาสถาบันครอบครัวมีรูปแบบท่ีแตกต่างและหลากหลาย ได้แก่ 
(1) ปัญหาสัมพันธภาพและการส่ือสารในครอบครัว  
หน้าท่ีสําคัญของครอบครัวท่ีพึงปฏิบัติซ่ึงกันและกัน คือการให้ความรัก ความเข้าใจ การรับฟังความ

คิดเห็น และพูดคุยกันด้วยเหตุผลระหว่างสมาชิกในครอบครัว (วนัญญา แก้วแก้วปาน, 2560, น.364) การ
สื่อสารท้ังภาษาพูดและภาษากาย รวมถึงการทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในครอบครัวซ่ึงช่วยให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความเข้าใจกัน เกิดความผูกพันและใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันอย่างมีความสุข แต่จากการศึกษา
สถานการณ์สุขภาวะของครอบครัวไทยมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่พ.ศ. 2552-2554 ท่ีสมาคมครอบครัวศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพ่ือพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าในพ.ศ. 2552 
สมาชิกในครอบครัวมีการใช้คําพูดท่ีดีกันเป็นประจําร้อยละ 46.6 รองลงมาใช้คําพูดท่ีดีบางครั้ง หรือแทบไม่มี ใน
ปีถัดมาร้อยละของการใช้คําพูดท่ีดีลงลดเหลือเพียง 36.6 (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, น.19) ซ่ึงมี
ปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัวเกิดจาก บทบาทของคนในครอบครัวขาดความยืดหยุ่น ทัศนคติและความเช่ือของคู่
สมรสแตกต่างกัน การยึดติดกับพฤติกรรมของตนเองโดยไม่คิดจะปรับตัวให้เข้ากับคนในครอบครัว ภาวะอารมณ์
ท่ีตึงเครียดจากงานและฐานะ ส่งผลให้สัมพันธภาพและการสื่อสารในครอบครัวเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ จนนําไปสู่
การแตกแยกของครอบครัว และปัญหาการหย่าร้างในท่ีสุด 

(2) ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นท่ีมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี ในช่วงระหว่างพ.ศ.2544-2552 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10 เป็น

ร้อยละ 14 และพ.ศ. 2556 มีการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นท่ีมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 41.54 ของจํานวนเพศหญิงท่ี
ต้ังครรภ์ท้ังหมด ผลการสํารวจแสดงให้เห็นว่าปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาท่ีลุกลามอย่างต่อเน่ือง 
ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากความสัมพันธ์ในครอบครัว และการสื่อสารในเร่ืองของเพศศึกษาท่ีขาดความ
เข้าใจกันในครอบครัว วัยรุ่นขาดท่ีปรึกษาท่ีดี (ชลภัสสรณ์ ศรีวรฉัตรภาธร และพรชัย เทพปัญญา, 2562, น.247, 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, น.16)  

การต้ังครรภ์ของเพศหญิงก่อนวัยอันเหมาะสมจะพบเห็นในครอบครัว 2 รูปแบบ คือ 1) ครอบครัวแม่
เล้ียงเด่ียว เป็นสถานการณ์ท่ีฝ่ายชายไม่รับผิดชอบกับการต้ังครรภ์ของฝ่ายหญิง ทําให้ฝ่ายหญิงต้องเลี้ยงลูกตาม
ลําพัง และ 2) ครอบครัวแม่วัยใส เป็นสถานการณ์ท่ีฝ่ายชายยอมรับและร่วมกันเลี้ยงดูลูกด้วยกันกับฝ่ายหญิง 
แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดครอบครัวท้ัง 2 รูปแบบก็จะประสบปัญหาเรื่องการเสียโอกาสทางการศึกษา ปัญหา
เรื่องเศรษฐกิจท่ีตนยังไม่พร้อมท่ีจะหารายได้ และปัญหาจากระดับการศึกษาท่ีไม่ได้รับการสานต่อ ทําให้
ความสามารถในการประกอบอาชีพน้อยลง ต้องใช้เวลาในการทํางานเพ่ือหารายได้มากข้ึน จนทําให้เด็กขาด
ความอบอุ่น และเม่ือหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ย่อมส่งผลต่อความเครียด (วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์, 2560, 
น.1822-1823) จึงหาวิธีคลายเครียดจากยาเสพติด หรือของมึนเมา จนทําให้เกิดความรุนแรงกับคนในครอบครัวตามมา 
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 (3) ปัญหาเด็กและผู้สูงอายุถูกทอดท้ิง 
สถานการณ์เด็กและผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงท่ีมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วสะท้อนให้เห็นความบกพร่อง

ในการทําบทบาทหน้าท่ีของครอบครัวไทยในปัจจุบัน โดยมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ในพ.ศ. 2552 พบว่ามี
อัตราของเด็กและผู้สูงอายุถูกทอดท้ิงเพ่ิมสูงข้ึนจากพ.ศ. 2531 ถึงร้อยละ 19.3 และร้อยละ 22 ของครอบครัวท่ี
มีเด็กและผู้สูงอายุอยู่กันตามลําพังส่วนใหญ่จะมีฐานะท่ียากจน (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, 
น.20) ซ่ึงสาเหตุเกิดจากสมาชิกวัยแรงงานต้องออกไปประกอบอาชีพต่างถ่ินจากภาวะเศรษฐกิจท่ีบีบค้ัน การ
แข่งขันในสังคมสูง หรือการเสียชีวิตของผู้นําครอบครัว รวมถึงโครงสร้างประชากรมีสมาชิกวัยแรงงานของ
ครอบครัวน้อยลง จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดรูปแบบครอบครัวแหว่งกลางหรือครอบครัวข้ามรุ่นท่ี
ผู้สูงอายุอยู่กับเด็กตามลําพัง และรูปแบบครอบครัวสามีภรรยาที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ด้วยกัน 2 คน หรือหากคนใดคน
ใดเสียชีวิตลงก็จะเหลือเพียงคนใดคนหน่ึงอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลําพัง ส่งผลให้เด็กที่อาศัยกับผู้สูงอายุที่ห่างกัน
หลายช่วงปีมีปัญหาในการสื่อสารข้ามรุ่นกัน เด็กขาดความอบอุ่น จนไปคบเพ่ือนท่ีไม่เหมาะสมหรือหันเข้าหา
อบายมุข ผู้สูงอายุท่ีอยู่เพียงลําพังเกิดความเครียด มีอาการของโรคซึมเศร้าจนนําไปสู่การฆ่าตัวตาย เด็กและ
ผู้สูงอายุบางรายท่ีถูกทอดท้ิง กลายเป็นบุคคลเร่ร่อนและไร้บ้าน ประกอบกับความสามารถในการช่วยเหลือ
ตัวเองมีน้อยจึงตกเป็นเหย่ือความรุนแรงของสังคมได้ง่าย (สุกัญญา สดศรี, 2561, น.603) 

(4) ปัญหาความยากจนและหน้ีสิน 
พุทธธรรมกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในสังคมไทย (พระอธิการทัศเทพ ฐานกโร, 2559, น.63-64) และ

บทความปัญหาความยากจนในสังคมไทย (ธนพล สารญจิตร์, 2558, น.13 และ น.15-16) ระบุถึงความหมาย
และสาเหตุของความยากจนไว้ว่า “ความยากจน หมายถึง สภาพการดํารงชีวิตของบุคคล ซ่ึงมีรายได้ไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย จนเป็นเหตุให้บุคคลน้ันมีความขาดแคลนและไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจและมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีตํ่า
กว่าระดับมาตรฐานท่ีสังคมวางไว้ ซ่ึงสาเหตุของความยากจน เกิดจากปัจจัยภายใน และภายนอก” ซ่ึงสอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2564 (กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว, 2559, น.15-16) ท่ีกล่าวว่า ปัญหาความยากจนเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกเช่นกัน โดยพบว่า
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความยากจนของครอบครัวไทยแสดงดังตารางที่ 2.3 
ตารางท่ี 2.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความยากจนของครอบครัวไทย 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
- การขาดความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
- การขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
- ปัญหาสุขภาพ  
- ภาระการในเลี้ยงดูครอบครัว 
- การไม่มีทรัพย์สินและที่ดินทํากิน 

- สังคมกลายเป็นสังคมบริโภคนิยม 
- การแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
- ระบบการบริหารและจัดการของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องไม่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ทําให้การ
จัดสรรทรัพยากรไม่ท่ัวถึง และเกิดความเหลื่อม
ล้ําทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณ์ความยากจนของครอบครัวไทยยังคงเป็นปัญหาท่ียาวนานมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ
ยังไม่มีแนวทางแก้ไขท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ดังจะเห็นได้จากนโยบายต่างๆ ท่ีภาครัฐพยายามท่ีจะช่วยยกระดับ
ฐานะการเงินของครอบครัวไทย เช่น การประกาศขึ้นค่าแรงข้ันตํ่าอย่างต่อเน่ืองให้เหมาะสมกับค่าครองชีพใน
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ปัจจุบัน การให้กู้ ยืมเพ่ือท่ีอยู่อาศัย การจัดการเคหะแห่งชาติ การสนับสนุนร้านธงฟ้า การให้ใช้ระบบ
สาธารณูปโภคและระบบขนส่งสาธารณะฟรี เป็นต้น ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
สํ า นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ , 2552- 2560 ( สํ า ร ว จ ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ข อ ง ค รั ว เ รื อ น , 
http://nso.go.th/sites/2014/Pages/)ตามภาพท่ี 2.3 พบว่า ครัวเรือนมีหน้ีสิน พ.ศ. 2552 เฉลี่ยเท่ากับ 
134,699 บาท และพ.ศ. 2560 ครัวเรือนท่ีมีหน้ีสินเฉลี่ยเท่ากับ 178,994 บาทต่อครัวเรือน จากภาพที่ 2.3 
แสดงให้เห็นว่าหน้ีสินครัวเรือนในสังคมไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในช่วงเกือบ 10 ปี  

 
 

ภาพท่ี 2.3 หน้ีสินครัวเรือน พ.ศ.2552-2560 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2552-2560 (http://nso.go.th/sites/2014/Pages/) 

สาเหตุหลักของการมีหน้ีสิน คือครัวเรือนท่ีมีหน้ีสินขาดวินัยการใช้เงิน การศึกษาการใช้จ่ายเงินของ
ครอบครัวท่ีเป็นหน้ี มีค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายเงินของครอบครัวท่ีเป็นหน้ีสูงกว่าครอบครัวท่ีไม่มีหน้ี “เช่น ค่าโทรศัพท์ 
(สูงกว่าร้อยละ 135) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (สูงกว่าร้อยละ 275) และค่าใช้จ่ายไม่ประจํา เช่น ค่าซ่อมรถ (สูง
กว่าร้อยละ 631) ท้ังน้ีค่าซ่อมรถท่ีสูงกว่ามากส่วนหน่ึงอาจสะท้อนการให้ความสําคัญกับความมีหน้ามีตาทาง
สังคมมากกว่า” (สรา ช่ืนโชคสันต์, สุพริศร์ สุวรรณิก และธนัชพร สุขสุเมฆ, 2562, น.1)  
 ความยากจนทําให้เกิดการด้ินรนของคนในครอบครัวท่ีต้องพยายามหารายได้มาให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ในสังคมบริโภคนิยม พ่อและแม่ต้องออกไปทํางานท้ังคู่ทําให้ไม่มีเวลาดูแลลูก รวมถึงเกิดภาวะตึงเครียดจากงาน
นอกบ้าน จนทําให้การสื่อสารในครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัวแย่ลง จึงกลายเป็นปัญหาการ
แตกแยกของครอบครัวและปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว เช่น การประชดประชัน การทุบตี เป็นต้น 

(5) ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  
คําว่า “ครอบครัว” หรือ “บ้าน” สําหรับทุกคนควรเป็นที่ที่ให้ความปลอดภัยและสงบสุขที่สุด แต่

ปัจจุบันกลับพบความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําในครอบครัวมากข้ึน เช่น ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหว่างสามี
กับภรรยา ระหว่างพ่อแม่กับลูก ระหว่างพ่ีน้อง ในรูปแบบของการทําร้ายทางร่างกายหรือจิตใจ เช่น การลงโทษ
อย่างหนักทางร่ายกาย การพูดประชดประชันทําร้ายจิตใจ การข่มขืนสมาชิกในครอบครัว (พระธนกฤต กลฺ
ยาณธมฺโม, 2560, น.45-47, พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.24-25, พูนสุข มาศรังสรรค์, 2559, น.225) โดยเฉพาะ
ครอบครัวท่ีติดสุรา ใช้สารเสพติด มีการใช้อาวุธต่อสู้กัน ทําร้ายบุตร จะส่งผลให้เด็กหวาดกลัวและขาด
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สัมพันธภาพกับสังคม คิดว่าตัวเองไร้ค่า และมีพฤติกรรมเลียนแบบ หันเข้าสู่การใช้สารเสพติด หรือมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันสมควร (หน่ึงหทัย ขอกลาง, 2550, น.48-49) 

(6) ปัญหาอบายมุข การพนัน บุหรี่ เหล้าและสารเสพติดในครอบครัว  
 สภาพปัญหาเกี่ยวกับอบายมุข การพนัน บุหรี่ เหล้าและสารเสพติดในครอบครัวเป็นสภาพปัญหา
สถาบันครอบครัวอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดความรุนแรงเกิดข้ึนในครอบครัว เช่น การด่ืมสุราและใช้สารเสพติด 
จะมีการแสดงอาการท่ีก้าวร้าว ไม่มีสติ ต้องการเงินไปซ้ือสุราและยาเสพติดจนก่ออาชญากรรม จ้ี ปล้น ฆ่า เพ่ือ
ต้องการทรัพย์สิน (พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.26) เป็นต้น  
 ปัญหาอบายมุขท้ังการพนัน บุหรี่ สุรา และสารเสพติด ล้วนส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและเข้มแข็ง
ของครอบครัว นําไปสู่ปัญหาต่างๆ ในครอบครัว เช่น การแตกแยกในครอบครัว ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
และปัญหาเยาวชนซึ่งมีหลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน  

2.4 แนวทางในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
 เม่ือวิเคราะห์สาเหตุท่ีทําให้เกิดปัญหาสถาบันครอบครัว พบว่าเกิดข้ึนจากครอบครัวขาดความอบอุ่น ไม่
มีความเข้มแข็ง ดังน้ันแนวทางในการพัฒนาสถาบันครอบครัวจึงต้องเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความอบอุ่น
และเข้มแข็งให้กับครอบครัว 
 กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้จัดทําแบบ
ประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวตนเอง โดยแบ่งเป็นมิติของความเข้มแข็งของครอบครัวได้ 5 มิติ      (ศิ
รินันท์ กิตติสุขสถิต, 2562, น.1, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, น.6) โดย 3 มิติแรก เป็นการ
สร้างความอบอุ่นในครอบครัว ได้แก่ มิติท่ี 1 ด้านสัมพันธ์ภาพ มิติท่ี 2 ด้านการทําบทบาทหน้าท่ีของครอบครัว 
มิติท่ี 3 ด้านการพ่ึงตนเอง มิติท่ี 4 ด้านทุนสังคม และมิติท่ี 5 ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ใน
ภาวะยากลําบาก  

โดยเบ้ืองต้นแนวทางการพัฒนาควรเน้นมิติท่ีใช้สร้างครอบครัวอบอุ่น ได้แก่ มิติท่ี 1 ด้านสัมพันธภาพ 
มิติท่ี 2 ด้านการทําบทบาทหน้าท่ีของครอบครัว และมิติท่ี 3) การพ่ึงตนเองด้านข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ ให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนก่อน และเม่ือครอบครัวอบอุ่นแล้วมิติท่ี 4 ด้านทุนสังคม และมิติท่ี 5 ด้านการ
หลีกเล่ียงภาวะเส่ียงและการปรับตัวได้ในภาวะยากลําบากก็จะสามารถพัฒนาข้ึนมาจนเป็นครอบครัวเข้มแข็งได้
ไม่ยาก 

ดังน้ันแนวการพัฒนาให้ครอบครัวอบอุ่น ควรสร้างและพัฒนาจากความร่วมมือกันทุกภาคส่วนระหว่าง
วัด โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ แก้ไขปัญหาร่วมกัน (พระธนกฤต กลฺยาณธมฺโมม, 2560, 
น.87, 93) มิใช่แต่เป็นเพียงหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว เพราะปัญหาของสถาบันครอบครัว ก็คือ
ปัญหาของสังคม มิใช่ปัญหาของครอบครัวใดครอบครัวหน่ึงอีกต่อไป 

แนวทางพัฒนาในมิติต่างๆ เพ่ือสร้างและพัฒนาครอบครัวในสังคมไทยให้มีความอบอุ่นและมีความสุข 
ได้แก่ 
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แนวทางการพัฒนามิติท่ี 1 ด้านสัมพันธภาพ 
- ส่งเสริมให้ภาคเอกชน สถานประกอบการ เห็นความสําคัญของการสร้างครอบครัวของพนักงานให้มี

ความเข้มแข็ง เช่น การเพ่ิมโอกาสให้บิดาสามารถลาหยุดงานเพ่ือช่วยมารดาดูแลบุตรหลังคลอด สิทธิประโยชน์
หลังคลอด และให้มีช่ัวโมงทํางานท่ียืดหยุ่น เพ่ือเสริมสรา้งศักยภาพของครอบครัวเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การทํางานและครอบครัวให้ดีข้ึน เป็นต้น (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, น.25) 

- ส่งเสริมให้วัดช่วยในการสร้างจิตสํานึกในบทบาทของหญิงชายให้เหมาะสม ร่วมกันแบ่งปันความ
รับผิดชอบท้ังงานในบ้านนอกบ้านและการดูแลบุตรร่วมกัน 

- ส่งเสริมให้กิจกรรมภายในโรงเรียนมีลักษณะการดําเนินงานแบบประชาธิปไตย เพ่ือให้เยาวชนรู้จัก
ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของส่วนรวมและพฤติกรรมดังกล่าวจะถูกนําไปใช้ในครอบครัว และทําให้
ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีข้ึน 

- สนับสนุนให้ครอบครัวมีโอกาสเลือกรูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสมให้กับบุตรหลานของตน ท้ังใน
รูปแบบของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือการให้ครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียนมากข้ึน 

- หน่วยงานรัฐควรมีนโยบายสนับสนุนให้วัดนําหลักธรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธภาพใน
ครอบครัวมาเผยแพร่ให้ท่ัวถึงจนเข้าใจลึกซ้ึง และนําไปสู่การปฏิบัติให้เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจําวัน เช่น 
สนับสนุนให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมต้นนําหลักธรรมดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหน่ึงของวิชา
เรียนในทุกๆ ช้ันปีตามความเหมาะสมของช่วงวัย โดยจัดให้เรียนไปพร้อมกับทํากิจกรรมเกี่ยวกับการนํา
หลักธรรมไปใช้ จัดเข้าค่ายคุณธรรมทุกปีการศึกษา (วีรชัย อนันต์เธียร, 2557, น.249, 251-252) เพ่ือให้เด็ก
เข้าใจจนนําไปสู่การปฏิบัติได้ ให้เงินทุนสนับสนุนการจัดทําหนังสือ หรือนิทานธรรมะในระบบออนไลน์ฉบับ
การ์ตูน เพ่ือดึงดูดให้เยาวชนมีความสนใจมากข้ึน  

- สร้างบุคลากรครูท่ีเข้าใจแก่นคําสอนพระพุทธศาสนา เพ่ือให้การสอนจริยธรรม คําสอนต่างๆ ไม่ใช่
เรื่องน่าเบ่ือสําหรับเด็ก (วีรชัย อนันต์เธียร, 2557, น.250) และสร้างความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า (กรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, น.25) 

- ประยุกต์ใช้ 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) มาให้สมาชิกในครอบครัวได้
ทํากิจกรรมร่วมกัน เป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กและผู้สูงอายุจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, 2562, น.1-2) 

แนวทางการพัฒนามิติท่ี 2 ด้านบทบาทหน้าท่ีของครอบครัว 
- ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรู้และทักษะในการดําเนินชีวิตครอบครัว ดังเช่น กิจกรรมของโรงเรียน

อนุบาลภาคเหนือท่ีจัดให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมอบรมจากวิทยากรท่ีเช่ียวชาญด้านจิตวิทยาเด็ก หมอเด็ก 
หรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยท่ีเช่ียวชาญเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก และการวางแผนครอบครัว  

- ส่งเสริมให้ครอบครัวมีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิตประจําวันตามหลักคําสอนของศาสนา
ประจําครอบครัวอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหลักธรรมท่ีส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จและหลักธรรมด้านความ
ม่ันคงในเศรษฐกิจ พร้อมท้ังยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เช่น สนับสนุนให้
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ครอบครัวพาบุตรหลานเข้าวัดใกล้บ้าน เพ่ือฟังคําสอนในพระพุทธศาสนาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้
สมาชิกในครอบครัวเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามธรรมะท่ีเกี่ยวข้องกับแสดงบทบาทในครอบครัวท่ีเหมาะสมได้ 
และสนับสนุนให้สถานศึกษาระดับมัธยมปลายและระดับอุดมศึกษานําหลักธรรมเหล่าน้ีไปสอนเป็นรายวิชาทุก
ช้ันปี โดยจัดให้เรียนไปพร้อมกับทํากิจกรรมเกี่ยวกับการนําหลักธรรมไปใช้ จัดเข้าค่ายธรรมะทุกปีการศึกษา (วีร
ชัย อนันต์เธียร, 2557, น.249, 251-252) เพ่ือให้เยาวชนเข้าใจจนนําไปสู่การปฏิบัติตามได้ เป็นต้น 

- สนับสนุนให้โรงเรียนจัดหน่วยดูแลช่วยเหลือ หรือจัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน มี
มาตรการในการคัดกรองเด็กเพ่ือสามารถดูแลเด็กท่ีมีปัญหาเป็นรายคนและประสานงานกับผู้ปกครองให้สามารถ
ทําหน้าท่ีในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม (พระมหาสําเริง ขนฺติสาโร, 2560, น.64, วีรชัย อนันต์เธียร, 2557, น.
250, บงกช เศวตามร์, 2558, น.174, มาลี จิรวัฒนานนท์, 2560, น.20) 
  แนวทางการพัฒนามิติท่ี 3 ด้านการพ่ึงพาตนเอง 

 - ส่งเสริมให้ครอบครัวดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การสอนวิชาชีพจากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และหาตลาดมารองรับให้กับครอบครัวท่ีสามารถนําผลการเรียนรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้จริง 

- ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการครอบครัวข้ันพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ครอบครัว เช่น ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว บางครอบครัวต้องนําลูกไปฝากปู่ ย่า ตา ยาย เลี้ยง ซ่ึงอาจมีผลทําให้เด็ก
ขาดความอบอุ่น และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อหรือแม่กับเด็ก จนเกิดปัญหาสังคม รัฐอาจจําเป็นต้องจัด
สถานเลี้ยงเด็ก หรือสนับสนุนให้ท่ีทํางานมีสถานเลี้ยงเด็กในท่ีทํางาน เป็นต้น 

- ศึกษาแนวทางและสนับสนุนให้สร้างระบบการพิทักษ์สิทธิให้กับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุบางคนเป็นผู้มีฐานะ
แต่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ไม่มีท่ีพ่ึงพิง มีปัญหาโรคสมองเสื่อมจะถูกเอาเปรียบจากคนไม่ดี จึงควรมีการสร้าง
ระบบการพิทักษ์สิทธิท่ีวางใจได้สําหรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, 2562, น.5, จงจิตต์ 
ฤทธิรงค์, กาญจนา ต้ังชลทิพย์, รศรินทร์ เกรย์ และ พิมลพรรณ นิตย์นรา, 2560, น.115) 
 - สนับสนุนผลงานนวัตกรรมสําหรับผู้สูงอายุ อย่างเช่น ผลงานของนักศึกษาจากหลายๆ สถาบัน เช่น 
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีผลงานไม้เท้าแจ้งเตือนการล้มสําหรับผู้สูงอายุ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มี
ผลงานสร้างอุปกรณ์ช่วยเดินช่วยลุกของผู้สูงอายุและคนพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงานเครื่องจ่ายยา
อัจฉริยะประจําบ้าน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานอุปกรณ์ช่วยเดินและพยุงนํ้าหนักบางส่วน Space 
Walker เป็นต้น (นวัตกรรมกรรมเพ่ือผู้สูงอายุ, 2560, น.98-99)  
 - ก่อต้ังหน่วยงานรัฐท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวท่ีประกอบด้วย นักศึกษา 
นักจิตวิทยา นักฝึกอบรม และตัวแทนผู้ปกครอง เพ่ือให้บริการท่ีครบวงจร (บงกช เศวตามร์, 2558, น.274) เช่น 
ให้แนวคิดใหม่ๆ ให้คําปรึกษารูปแบบการสอนการวัดผล แนะนําการทําแผนการเรียนและการประเมินผลเพ่ือ
นําส่งหน่วยงานกํากับดูแล เป็นต้น  
 - กําหนดมาตรการดูแลครอบครัวเปราะบาง ในเร่ืองของอาชีพ การเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐ และมี
ระบบติดตามเพ่ือให้ความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, น.26) 
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 - สร้างให้เกิดค่านิยมการออม เช่น สนับสนุนให้เข้ากลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน เงินฝากธนาคารกับกองทุน
การออมแห่งชาติ เข้ากลุ่มออมทรัพย์ มีความรู้เก่ียวกับการออมเงินโดยการลงทุนอย่างถูกวิธี (กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว, 2559, น.30)  
 - ให้สิทธิการลดหย่อนภาษีท่ีเก่ียวกับภาระของครอบครัวมากข้ึน (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 
2559, น.31) 
2.5 วิวัฒนาการชุมชนในบริบทของสังคมไทย 
 งานศึกษาเรื่องเศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2533) อธิบายวิวัฒนาการชุมชน
หมู่บ้านไทยว่าเริ่มต้นมาจากการมีโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมแบบ “ชุมชนหมู่บ้านไทบุพกาล” โดยชนเผ่าไทยมี
อาชีพทํานาเป็นหลัก ลักษณะการเป็นเจ้าของท่ีดินเพ่ือการประกอบอาชีพอยู่ท่ีการเป็นสมาชิกของชุมชน โดย
พบว่าหมู่บ้านเป็นเจ้าของท่ีนาร่วมกัน มีการแบ่งปันท่ีนาเพ่ือใช้ในการทํากินให้แก่สมาชิกของหมู่บ้าน เม่ือสมาชิก
คนใดย้ายออกจากหมู่บ้านก็ต้องคืนท่ีทํากินให้แก่หมู่บ้าน ลักษณะการจัดสรรการถือครองท่ีดินเช่นน้ีทําให้สมาชิก
ทุกครอบครัวในชุมชนมีท่ีทํากิน เป็นเศรษฐกิจแบบพอยังชีพท่ีมีการผลิตเพ่ือกินเพ่ือใช้เอง มีการทําการเกษตร
ควบคู่ไปกับหัตถกรรม ไม่มีการพ่ึงพาโลกภายนอก ขณะเดียวกันก็มีความผูกพันกันภายในชุมชนในระดับสูง     มี
การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในด้านการผลิต สมาชิกในชุมชนมีความเช่ือร่วมกัน นับถือผีปู่ย่าตายายเดียวกันของ
หมู่บ้าน มีการนับญาติและทํากิจกรรมทางสังคมร่วมกัน และยังไม่มีการแบ่งแยกชนช้ันเกิดข้ึน 
 ต่อมาชุมชนบุพกาลก็มีวิวัฒนาการสู่ระบบศักดินาผ่านการเกิดข้ึนของรัฐหรือกษัตริย์ในฐานะตัวแทน
ชุมชนใหญ่ท่ีครอบชุมชนหมู่บ้านจํานวนมากเอาไว้โดยมีกษัตริย์เป็นเจ้าของท่ีดิน ท้ังในสมัยสุโขทัยและอยุธยา   
รัฐอ้างการเป็นเจ้าของท่ีดินท้ังหมด ชุมชนหมู่บ้านจึงมีการผลิตข้าวเพื่อยังชีพและเลี้ยงตัวเองในหมู่บ้าน รวมท้ัง
ต้องส่งส่วยให้ภาครัฐทําให้เกิดการขูดรีดชาวบ้านในชุมชน ระบอบท่ีดินในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก่อนรัชกาลท่ี 
4 มีลักษณะเช่นเดียวกับสมัยสุโขทัยและอยุธยา คือลักษณะการครอบครองท่ีดินถือเป็นทรัพย์สินของหลวง หรือ
ของกษัตริย์ (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2533, น.5) 

แม้จะมีการปกครองโดยรัฐหรือกษัตริย์แต่ก็ไม่ได้ทําลายความเป็นชุมชนหมู่บ้านไปแต่อย่างใด หากแต่
เป็นเพียงการอ้างสิทธ์ิเพ่ือเป็นเจ้าของท่ีดินซํ้าลงไปจากการอ้างสิทธ์ิของชุมชนหมู่บ้านเท่าน้ัน ท้ังน้ีเพ่ือสร้าง
ความชอบธรรมของรัฐในการเกณฑ์แรงงานและเก็บภาษีจากชุมชน ดังน้ันสมาชิกในชุมชนหมู่บ้านจึงยังคงยึด
เหน่ียวเกาะกันอย่างเหนียวแน่นในแง่ของความสัมพันธ์ต่อท่ีดิน ยังคงมีการร่วมมือกันในการทํากิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน และยังคงไว้ซ่ึงสัญลักษณ์ทางใจอยู่  

ลักษณะเศรษฐกิจภายใต้ระบบศักดินาสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วงคือ 
1) ช่วง พ .ศ .1988–2398 ก่อนสนธิสัญญาเบาริ่งเป็นลักษณะเศรษฐกิจหมู่บ้านแบบพอยังชีพ 

(Subsistence) โดยเป็นการผลิตทางเกษตรเพ่ือการยังชีพ พ่ึงพาธรรมชาติ 
ในด้านความสัมพันธ์ในการผลิต พบว่าชุมชนหมู่บ้านยังคงมีความผูกพันกันสูงภายในชุมชนคล้ายกับ

ลักษณะของชุมชนบุพกาล ลักษณะท่ีทําให้เกิดความผูกพันภายในชุมชนมาจาก 1) ลักษณะการถือครองท่ีดิน
ร่วมกัน 2) การช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกัน 3) ความเกี่ยวดองกันในฐานะเครือญาติ และ 4) การรักษาความเป็น
ตัวเองของชุมชน หรือการคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ชุมชน 
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นอกจากน้ียังพบว่าระบบกรรมสิทธ์ิเอกชนก็ยังไม่มีความเข้มแข็ง แต่มีความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
หมู่บ้านกับรัฐเกิดขึ้น ลักษณะเศรษฐกิจยังไม่มีเมืองการค้าของพวกชนช้ันพ่อค้า เน่ืองจากความรู้ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังอยู่ในระดับตํ่า และขาดเครื่องมือในการเอาชนะธรรมชาติ ชาวบ้านในชุมชนจึงยัง
มีความเช่ือในบรรพบุรุษ (ผี) ซ่ึงเป็นผู้ท่ีจะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลลูกหลาน และเปิดโอกาสให้รัฐสามารถใช้
พุทธศาสนาครอบงําให้ชาวบ้านยอมรับชนช้ันเจ้านาย 

2) ช่วง พ.ศ.2398-2475 หลังทําสนธิสัญญาเบาริ่งจนถึงก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจหมู่บ้านแบบพอยังชีพไปสู่เศรษฐกิจเพ่ือขายในภาคกลาง การทําสนธิสัญญาเบาริ่งทํา
ให้มีการเปลี่ยนแปลงจากการผูกขาดการค้าไปสู่การค้าเสรีท่ีผลิตข้าวเพ่ือการส่งออก โดยชาติตะวันตกต้องการ
ข้าวไปเลี้ยงประเทศอาณานิคมในเอเชียอาคเนย์ การผลิตเพ่ือการค้าในภาคกลางทําให้เกิดพ่อค้าชาวจีน  

ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมาชาวนาในพ้ืนท่ีภาคกลางเร่ิมสูญเสียท่ีดินทํากินอย่างชัดเจน เน่ืองจาก
การใช้จ่ายเงินอย่างเกินตัวและไม่เหมาะของชาวนา เช่น ซ้ือสิ่งของท่ีไม่จําเป็น ติดอบายมุขจนเกิดนายทุนเงินกู้ 
ซ่ึงเป็นพ่อค้าชาวจีน จนต้องถูกยึดท่ีทํากิน และทําให้เกิดชนช้ันใหม่ คือ ชาวจีนท่ีเป็นชนช้ันกระฎุมพีท่ีสามารถ
เข้าไปค้าขายจนกลายเป็นเจ้าของท่ีดินในชุมชนหมู่บ้าน ขณะเดียวกันบทบาทของรัฐในการเป็นเจ้าของท่ีดินก็
ค่อยๆ ลดลง  

การเกิดข้ึนของรัฐและระบบทุนนิยมไม่ได้เป็นสิ่งท่ีชาวบ้านต้องการเข้าร่วม เพราะทําให้ชาวบ้านถูกขูด
รีด ชาวบ้านจึงต่อต้านมาโดยตลอดแต่ทําแบบตามบุญตามกรรม การท่ีชาวบ้านในชุมชนยังอยู่รอดได้ก็เพราะ 1) 
ทรัพยากรธรรมชาติในอดีต โดยเฉพาะท่ีดินยังคงมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ การผลิตจึงสามารถนําทรัพยากรมาใช้
ทดแทนเทคโนโลยีท่ีล้าสมัยได้ และ 2) ความร่วมมือร่วมใจกันในการผลิตของชาวบ้านทําให้เกิดความม่ันคง 
อย่างไรก็ตามเม่ือจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนจึงเริ่มเกิดคําถามว่าชุมชนหมู่บ้านจะอยู่รอดอย่างย่ังยืนได้อย่างไร เพ่ือ
สนับสนุนให้ชุมชนเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็สามารถดํารงวัฒนธรรมของชุมชน ความผูกพันใน
ครอบครัว เครือญาติ และความมีนํ้าใจในชุมชนไว้ได้ ในระยะหลังช่วงพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา จึงสนับสนุนให้เกิด
การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน ท้ังน้ีเพ่ือให้กระบวนพัฒนาสามารถเกิดประโยชน์ตามความต้องการของท้องถ่ินมาก
ท่ีสุดมิใช่รัฐเป็นผู้กําหนดอย่างในอดีตท่ีผ่านมา  

2.6 บทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชน  
การเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านท่ีเป็นแบบพอยังชีพท่ีมีการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันมาสู่เศรษฐกิจ เพ่ือ

การค้าทําให้ชุมชนหมู่บ้านถูกเช่ือมโยงเข้ากับระบบทุนนิยม โดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ท่ีชาติ
ตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยผ่านการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือป้องกันมิให้
ประเทศไทยตกเป็นชาติสังคมนิยม โดยแนวทางการพัฒนาเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญ แม้แนวทาง
การพัฒนาท่ีเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจจะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าทําให้ประชากร
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนแต่ก็นํามาซ่ึงปัญหาต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําได้
อย่างแท้จริง การเติบโตและพัฒนาท่ีมาพร้อมกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
เกิดข้ึนของปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด และอาชญากรรมต่างๆ ดังน้ันในระยะหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติของประเทศไทยต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 7 จึงได้รับอิทธิพลจากแนว
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ทางการพัฒนาของสหประชาชาติท่ีหันมาให้ความสําคัญกับการพัฒนาอย่างย่ังยืนโดยเน้นการพัฒนาท่ีสร้าง
สมดุลในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเพ่ือให้ทรัพยากรสามารถสืบต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน 
ขณะเดียวกันผลจากการพัฒนาอย่างรีบเร่ง โดยเฉพาะผ่านการเก็งกําไรท่ีทําให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงปลาย
พ.ศ. 2539 ซ่ึงไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ยังกระทบไปยังประเทศอ่ืนๆ ก็กลายมาเป็น
บทเรียนให้ประเทศไทยต้องหันมาทบทวนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่อีกครั้งเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาซํ้ารอย
อย่างในอดีตท่ีผ่านมา หน่ึงในนโยบายและแนวทางการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ําในประเทศไทยก็คือ
การให้ความสําคัญกับท้องถิ่น ชุมชน จึงมีประกาศจัดต้ังหมู่บ้านข้ึน โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง เน้น
การกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน ชุมชน หมู่บ้านเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีสามารถ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ซ่ึงให้อํานาจและหน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองใน
ด้านต่างๆ ต้ังแต่การวางแผนพัฒนา การนําแผนไปปฏิบัติ เช่น การสร้าง ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากร
ต่างๆ ท่ีมีในพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปอย่างเหมาะสมกับท้องถ่ินน้ันๆ 

จากการเปลี่ยนแปลงระบบการพัฒนา โดยเน้นการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ไม่
เพียงแค่หวังผลในด้านแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่หน่วยงานรัฐยังเล็งเห็นว่าการกระจาย
อํานาจสู่ท้องถ่ินน้ัน จะทําให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการสร้างคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน ดังน้ัน ในส่วนของบทบาทและการ
มีส่วนร่วมชุมชนจึงสามารถอธิบายเป็น 2 ส่วนได้ดังน้ี 
 2.6.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับพัฒนาท้องถ่ิน 
 การส่งเสริมให้เกิดการกระจายอํานาจส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีบทบาทมากข้ึนในเวทีการพัฒนาและ
นํามาซ่ึงแนวคิดในการพัฒนาชุมชน ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมการทํางานร่วมกับผู้คนจากพ้ืนท่ีเฉพาะเพ่ือพยายาม
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ดีข้ึน การเสริมพลังให้กับชุมชน (Community Empowerment) โดย
อาศัยพ้ืนฐานที่สําคัญ 4 ประการ (Four Elements of Empowerment) (World Bank, 2002, p.14-18) 
ได้แก่ 1) การเข้าถึงข้อมูล (Access to Information) ชุมชนท่ีมีข้อมูลท่ีเพียงพอจึงช่วยให้อยู่ในตําแหน่งท่ีมี
โอกาสง่ายในการเข้าถึงบริการ การใช้สิทธ์ิ และการถามถึงความรับผิดชอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) การผนวก
เข้าด้วยกันและการมีส่วนร่วม (Inclusion and Participation) ท้ังการวางแผน การดําเนินการ และรับผลเป็น
สิ่งสําคัญสําหรับชุมชน 3) ความรับผิดชอบ (Accountability) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งจําเป็น รวมท้ัง
บทบาทในการพัฒนา การดําเนินการ และการใช้ทรัพยากรซ่ึงรวมถึงเงินทุน ในอีกด้านหน่ึงชุมชนก็สามารถให้
ความรู้เพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกในชุมชนและกลุ่มอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน และ 4) ความสามารถ
ขององค์กรท้องถ่ิน (Local Organizational Capacity) ท้ังในด้านการทํางานเป็นทีม การพัฒนาและทําให้
องค์กรท้องถ่ินเข้มแข็ง การเคล่ือนย้ายทรัพยากรไปเพ่ือจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยทําให้ชุมชนสามารถ
แสดงออกถึงความต้องการและความมุ่งม่ันของกลุ่มได้ดีกว่าการดําเนินการโดยปัจเจกบุคคล  
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 การเสริมพลังให้กับชุมชนจําเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) (อรทัย 
ก๊กผล , 2552, น .17-19) ซ่ึงหมายถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการกําหนดกฎเกณฑ์นโยบาย 
กระบวนการบริหารและตัดสินใจเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการท่ีประชาชนมีอิสระทางความคิด มีความรู้ ความสามารถในการกระทํา และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมน้ันๆ ต้องมีการเข้าร่วมอย่างครบวงจรต้ังแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดไม่ใช่เป็นแค่เพียงการจัดเวทีการมีส่วนร่วม
คร้ังเดียว ควรเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมต้ังแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด 

การให้ความสําคัญเพ่ิมข้ึนกับบทบาทของชุมชนทําให้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชุมชนมากข้ึน โดยงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็นบทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านต่างๆ ท่ี
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มีดังน้ี 

(1) การพัฒนาชุมชน การพึ่งตนเอง การแก้ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมลํ้า มีงานศึกษาท่ี
เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน แผนชุมชน (เอ้ือมอารีย์ เงินใส, 2551, น.
69, โกมินทร์ วังอ่อน, 2552, น.68-69, สมาน นวลจันทร์, 2551, น.86-87, นพรัตน์ ต้ังกิตติถาวร, 2550, น.63-
65) โดยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ การกําหนดกิจกรรม กําหนดแนวทางการ
พัฒนา ซ่ึงอาจทําโดยการจัดต้ังและพัฒนาองค์กรชุมชน การพัฒนาความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
การทําให้ประชาชนมีท่ีทํากิน ปลอดหน้ี เพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยชุมชน  (ประวีณ จุลภักดี, 2553, 
น.126-127, ชาญวิทย์ โวหาร, 2546, น.194-197, ชูวิทย์ นาเพีย, 2550, น.74) นอกจากน้ียังพบว่าวัฒนธรรม
ชุมชนสามารถช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง และผู้นําชุมชนก็มีบทบาทสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
สวัสดิการชุมชนช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และการรวมกลุ่มอาชีพช่วยเพ่ิมอํานาจต่อรองและสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน ส่วนงานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับด้านสาธารณูปโภค เช่น การมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณูปโภค 
และการพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ประปา ระบบสารสนเทศ ระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ด้านการคมนาคม
ขนส่ง (ผกาภรณ์ ยอดปลอบ, 2546, น.75-83, วิทัศน์ จันทรโพธ์ิศรี, และคณะ, 2545, น.70, พิเชษฐ์ พันธุรัตน์, 
2551, น.94, สุรชาติ ตันติปาลี, 2551, น.110) พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการ การเป็นอาสาสมัครดูแลสาธารณูปโภคของชุมชน การจัดต้ังกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

(2) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ การส่งเสริมแหล่งเงินทุนและการลงทุน การส่งเสริมการ
ฝึกและประกอบอาชีพมีงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน (ศิริกาญจน์ อุ่นนันกาศ, 2547, น.128-129, ชาลินีย์ 
อยู่เจริญกิจ, 2556, น.87, สมุทร ฤกษาภิรมย์, 2552, น.95, เสมา ช่ังทอง, 2551, น.227) โดยพบว่าประชาชน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการผลิตสินค้า OTOP การประกอบอาชีพเฉพาะบางอย่างของชุมชนตาม
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ผู้นํามีส่วนสําคัญในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาอาชีพอย่างย่ังยืนควร
ดําเนินการไปควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และต้องอาศัยทุนทางสังคมควบคู่ไปด้วย 
ส่วนการส่งเสริมแหล่งเงินทุนและการลงทุนงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน (อัมพิกา ทองช่างเหล็ก, 
2550, น.113-114, วรนุช ใจตา, 2548, น.29, ชัยวัตร ดําศรีสวัสด์ิ, 2553, น.86-87) พบว่ากองทุนหมู่บ้าน
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สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ แต่ยังไม่มีการพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเท่าท่ีควร โดย
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การปฏิบัติการ การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล 

(3) การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล มีงานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนด้าน
การดูแลรักษาสุขภาพ (ชนัญธวีร์ ฐิตวัฒนานนท์, 2552, น.100-104, เจสดา ธนวิภาคะนนท์ และคณะ, 2550, 
น.183-184, สมนึก หงษ์ย้ิม, 2550, น.112-114) พบว่าการร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทําให้คนในชุมชนมี
ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพมากข้ึน สามารถวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพได้ และช่วย
ให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ในด้านผู้สูงอายุพบว่าคนในชุมชนยัง
ไม่มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ (บาเรียน บุญราศรี, 2554, น.72) แม้ว่าสุขภาพท่ีดีเป็นองค์ประกอบสําคัญ
ส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวิต แต่การเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพก็เป็นปัจจัยท่ีบ่ันทอนคุณภาพ
ชีวิต (นภาพร เวชกามา และรวี หาญเผชิญ, 2556, น.181) งานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการปัญหาโรคเฉพาะท่ีเกิดในชุมชน เช่น ไข้เลือดออก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เอดส์ (ละม่อม ไชยสิริ, 
2553, น.89-90, จันทิมา สมบัติทอง และคณะ; 2553, บทคัดย่อ, เกียรติศักด์ิ สัณหพิบูล, 2550, น.57-60, บง
การ ชัยชาญ, 2546, น.98-104, ลาวรรณ์ ห้วยหงส์ทอง, 2552, น.74-75, กัลญรัตน์ อินตายวง, 2544, น.373) 
พบว่ามีการส่งเสริมให้ผู้ป่วยและคนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูล ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและควบคุมโรค การประเมินผลการป้องกันและควบคุมโรค แกนนําชุมชน
และการสนับสนุนจากรัฐโดยเจ้าหน้าท่ีสถานีอนามัยมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ชุมชน และงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส (อํานาจ สุวรรณไตร, 2557, น.106-107, สุรพล ชยภพ, 2552, น.310) พบว่าปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนประกอบด้วย ผู้นําชุมชน สมาชิกใน
ชุมชน และองค์การบริหารส่วนตําบล เช่นเดียวกันในกรณีของผู้สูงอายุก็อาศัยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของ
ชุมชนซ่ึงประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบล บ้าน วัด โรงเรียน ศูนย์สุขภาพชุมชน และชมรมผู้สูงอายุ  

(4) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน มีงาน
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือการพัฒนาอาชีพ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน (อ้อยทิพย์ เกตุเอม, 2547, น.94-95, ธวัชชัย กูลนรา, 2555, น.75, 85) โดยพบว่า
ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสิ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคนกับส่ิง
เหนือธรรมชาติ สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านและมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านของตน รวมท้ังสามารถนําเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนาอาชีพได้ ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ขณะท่ีบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินช่วยสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้แต่ไม่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม 

(5) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มีงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนในการดูแลพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน การ
พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน การอนุรักษ์ป่าชายเลน การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (สมศักด์ิ สมบูรณ์, 2546, น.52, 
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กฤษณะ จันทร์ปรางค์, 2549, น.64, เชาวฤทธ์ิ จงเกษกรณ์, 2552, น.216-217, วิมล เร่งศึก, 2552, น.252-
253) โดยพบว่าการจัดประเพณีและพิธีกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาป่าวัฒนธรรมหรือหมายถึงป่าของ
ชุมชน ซ่ึงมีการดําเนินการโดยชุมชนสามารถก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน เพราะคนในชุมชนมาทํา
กิจกรรมร่วมกัน พ่ึงพาอาศัยกัน ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนมีบทบาทในการดูแลขยะและมลพิษ ความร่มรื่นเขียวขจี 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยการ
พิทักษ์ดูแลสัตว์นํ้า และการนําเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ์ ส่วนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนมีส่วนร่วมในการ
กําหนดหลักการ การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพนํ้า สําหรับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสียมีงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการขยะ การรักษาความสะอาด (เสมา ช่ังทอง, 2551, น.228, นิตยา สุวรรณศรี และคณะ, 
2551, น.92-94, นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ และ นภัสนันท์ ลิ้มสันติธรรม, 2551, น.108, รวิกานต์ แสนไชย, 
2544, น.116) พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดบริเวณท่ีอยู่อาศัย การช่วยลดปริมาณขยะ 
การคัดแยกขยะ การจัดต้ังธนาคารขยะ 

(6) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ การพนัน อาชญากรรม การป้องกันอัคคีภัยในชุมชน และการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรม (เสมา ช่ังทอง, 2551, น.228, มงคล สงวนศักด์ิ, 2549, น.339-340, ลัดดา เชยบุญ, 2551, น.174, 
ชนทัต เทียมนาก, 2550, น.114-115, กฤษณะชัย ลิ้มบุญแดง, 2545, น.93, เอกรัชต์ แปงสนิท, 2549, น.46, 
วนิดา พลเชียงสา, 2549, น.99, วราภรณ์ บัวเผื่อน, 2549, น.141, สํานักงานกิจการยุติธรรม, 2548, บทคัดย่อ) 
โดยพบว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การเข้าร่วมอบรมป้องกันอาชญากรรม 
การแก้ปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น แนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดทําโดยการร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด การแจ้งข่าวเก่ียวกับผู้ค้าและผู้เสพ การสังเกตพฤติกรรมผู้ท่ีน่าสงสัย การรณรงค์ไม่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยการไกลเกลี่ยเหย่ือและผู้กระทําผิด กระบวนการขัด
เกลาทางสังคมของชุมชน การประสานระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และมีคณะกรรมการบูรณาการชุมชน การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทําให้แกนนําชุมชน และประชาชนได้รับความพึงพอใจ
จากการมีส่วนร่วมในการติดตาม และดูแล ขณะเดียวกันเด็กเยาวชน และครอบครัวรู้สึกได้รับการยอมรับจาก
สังคมมากข้ึน และมีการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีข้ึน 

(7) การส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีชุมชนเป็นเจ้าของดําเนินการและ
ควบคุม โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการเสริมพลังชุมชนให้สามารถจัดสรรทรัพยากรด้านการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ เกิดความเป็นธรรม นําไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนช่ัวลูกช่ัวหลาน 
ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างประสบการณ์ให้ผู้เย่ียมเยือนเกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงวิถีชีวิตชุมชนและท้องถ่ิน 
โดยมีงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน (ประเวส หอมช่ืน, 
2551, น.67, กุลวดี ละม้ายจีน, 2551, น.46, วรัฐพร ปัญญาปัน, 2550, น.96, เสมา ช่ังทอง, 2551, น.227) 



โครงการวิจัยบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 
 

2-26 

โดยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียว 
การให้บริการแก่นักท่องเท่ียว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟ้ืนฟูวัฒนธรรม  

2.6.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนและการศึกษา 
สําหรับบทบาทและการมีส่วนร่วมท่ีเพ่ิมข้ึนของชุมชนด้านการศึกษาน้ันไม่เพียงเป็นผลมาจากแนวทาง

การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินและชุมชนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 เท่าน้ัน แต่ยังเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ด้วยเช่นกัน พระราชบัญญัติฉบับน้ีได้กําหนดนิยามการศึกษาว่าหมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอก
งามของบุคคล และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยการศึกษาตลอดชีวิตหมายความว่าการศึกษาท่ีเกิด
จากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนด้านการศึกษา โดยสรุป ดังน้ี กําหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการศึกษา โดย 1) การกระจายอํานาจไปสู่
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึง หรือ
ทุกระดับตามความพร้อม 2) สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน
ในการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา รวมถึงจัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน และ 3) รัฐและ
องค์กรส่วนท้องถ่ินสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา และระดมจากสถาบันทางสังคมได้ทุกหน่วย โดยใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย เช่น มาตรการการลดหย่อยภาษี เป็นต้น 

ผลจากแนวทางการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น และชุมชนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ทําให้มีงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนในส่วนท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนและ
การศึกษาด้วยเช่นกัน โดยมีงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน (นิกร เพ็งลี, 2552, น.81-82, วนิดา นาจันทัด, 2556, น.126) ซ่ึงพบว่าการดําเนินงาน
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนทําโดยการจัดกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน การร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถ่ิน ชุมชนมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนท่ีเรียนดีหรือยากจน การช่วยระดม
ทุน ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา (นิกร เพ็งลี, 2552, น.85, สมธิดา กิตติสวัสด์ิ, 2548, น.
71, พรทิพา จุลสุคนธ์, 2542, บทคัดย่อ, วนิดา นาจันทัด, 2556, น.126, สินธพ อุ่นกอง, 2546, น.70) พบว่า
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถ่ิน การ
เป็นวิทยากรพิเศษในการให้ความรู้แก่เด็กในเร่ืองท่ีตนถนัด ส่วนบทบาทของโรงเรียนและการศึกษาในการบริการ
และพัฒนาชุมชน (สมธิดา กิตติสวัสด์ิ, 2548, น.71, สมบูรณ์ บุญฤทธิ์, 2532, น.91, ชุติมณฑน์ อํามะระ, 2537, 
น.63-65) พบว่าครูและโรงเรียนมีบทบาทในการให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาด้านสังคม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

2-27 

วัฒนธรรม สาธารณสุข การเมืองการปกครอง การศึกษาโดยการให้ความรู้ การพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ดังน้ันจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
และการศึกษามีลักษณะต่างตอบแทนกันกล่าวคือโรงเรียนและการศึกษามีส่วนในการช่วยเหลือ ให้บริการ และ
พัฒนาชุมชน ขณะเดียวกันชุมชนเองก็มีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนและการศึกษาด้วยเช่นกัน  

2.7 เทคโนโลยีกับบ้าน ครอบครัว และชุมชน 
 เทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีการดําเนินชีวิตของผู้คนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ อย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยงได้ 
โดยการใช้เทคโนโลยีท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลท้ังทางบวกและลบต่อมนุษย์  ดังน้ันในส่วนน้ีจึงเป็นการอธิบายถึงบทบาท
ของเทคโนโลยีท่ีมีต่อบ้าน ครอบครัว และชุมชนใน 2 ประเด็นหลักคือ 1) บทบาทของเทคโนโลยีกับบ้านและ
ครอบครัว และ 2) บทบาทของเทคโนโลยีกับชุมชน 

2.7.1 บทบาทของเทคโนโลยีกับบ้านและครอบครัว 
เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตของสังคมไทย ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

ก็เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีท่ีได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึน การศึกษาเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์กับ
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวพบผลท้ังทางบวกและทางลบ โดยผลทางบวกพบว่าสื่อสังคมออนไลน์ช่วย
เปลี่ยนความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นความสัมพันธ์แนวราบโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์สามารถเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และเติมเต็มซ่ึงกันและกันได้ ก่อให้เกิดการ
สื่อสารระหว่างครอบครัว การมีส่วนร่วมในชุมชน เช่น การให้ลูกหลานสอนการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยงกันผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (กรกช แสนจิตร, 2559, น.56) การศึกษาผลกระทบของการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์กับ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวพบว่าเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมและแรงจูงใจในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์สูง ทํา
ให้สัมพันธภาพกับครอบครัวสูงตามด้วย และสามารถประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
สร้างเสริมสัมพันธภาพทางบวกระหว่างรุ่นวัยกับสมาชิกในครอบครัวได้ โดยส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการส่งข้อความหากันและติดต่อสื่อสารภายในครอบครัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บางครอบครัวมีการ
สร้างกลุ่มของสมาชิกในครอบครัวเพ่ือพูดคุยสื่อสารกัน และติดตามความเคล่ือนไหวของสมาชิกในครอบครัว (จิ
ราภรณ์ สําเภาทอง และคณะ, 2561, น.15, 26)  

อย่างไรก็ตามการใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็ส่งผลทางลบต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวสําหรับบาง
ครอบครัวด้วยเช่นกัน จากการศึกษาพบว่าการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ทําให้เปลี่ยนจากความเป็น
ครอบครัวขยายสู่ครอบครัวเด่ียว อีกท้ังการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการเกิดข้ึนของสื่อสังคมออนไลน์ยังทําให้
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวเปลี่ยนแปลง เกิดช่องว่างระหว่างวัย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ เด็ก 
ผู้ใหญ่ และคนในครอบครัวเปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและความใกล้ชิดกันในครอบครัวลดลง 
(กรกช แสนจิตร, 2559, น.47) เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทําให้ความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับ
ลูกหลานลดน้อยลงไป เด็กรุ่นใหม่ใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ทําให้การสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุกับ
ลูกหลานท่ีเป็นเด็กรุ่นใหม่น้อยลง การทํากิจกรรมร่วมกันก็ลดน้อยลงไป เกิดช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างวัย
อย่างชัดเจน (กรกช แสนจิตร, 2559, น.56) รวมถึงการศึกษารูปแบบความผูกพันภายในครอบครัวพบว่าการท่ี
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เยาวชน ลูกหลานภายในครอบครัวมีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นระยะเวลาท่ีมากข้ึนมีผล
ต่อการติดเกมออนไลน์ท่ีเพ่ิมข้ึน และการท่ีเยาวชน ลูกหลานภายในครอบครัวติดเกมออนไลน์ทําให้ความสัมพันธ์
กับครอบครัวและปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวน้อยลง (จุฬาลักษณ์ ประจะเนย์ และคณะ, 2558, น.177,188) 

จากการศึกษาเรื่องการใช้ส่ือสังคมออนไลน์กับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวจึงพบว่าส่งผลท้ัง
ทางบวกและทางลบ ดังน้ันแม้ว่าการใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถใช้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใน
การสนทนา ติดตามและกระชับความสัมพันธ์ ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้ซ่ึงเป็นผล
ทางบวกของการสื่อสังคมออนไลน์ แต่ผู้ปกครองควรควบคุม ดูแลพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้อยู่
ในระยะเวลาและช่วงเวลาท่ีเหมาะสมไม่ให้มากเกินไปเพ่ือไม่ให้เกิดผลทางลบต่อความสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัว โดยช่วงเวลาท่ีวัยรุ่นใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ ช่วงเวลา 16.01 ถึง 00.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลา
ท่ีร่างกายควรพักผ่อนเพ่ือการเติบโตและพัฒนาการท่ีสมวัย หากขาดการควบคุมดูแลอาจส่งผลด้านลบท้ังเรื่อง
การเรียนและสุขภาพ (จิราภรณ์ สําเภาทอง และคณะ, 2561, น.27) รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
โรงเรียน ควรให้ความรู้แก่สถาบันครอบครัวให้ตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารภายในครอบครัว และข้อดี 
ข้อเสียของการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (จุฬาลักษณ์ ประจะเนย์ และคณะ, 2558, น.189) 

2.7.2 บทบาทของเทคโนโลยีกับชุมชน 
การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ให้ผู้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจและใช้ให้เป็นน้ันเป็นสิ่งแรกท่ี

สําคัญในการนําเทคโนโลยีมาใช้กับชุมชน โดยเทคโนโลยีน้ันๆ ต้องเป็นเทคโนโลยีท่ีตรงกับความต้องการของคน
ในชุมชน วิถีชีวิต เพ่ือทําให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีท่ีแท้จริงและย่ังยืนภายในชุมชน ดังน้ันการถ่ายทอด
เทคโนโลยีถือเป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งเริ่มต้นในการนําเทคโนโลยีมาใช้กับชุมชน การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
หมายถึง การท่ีผู้ถ่ายทอดมีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ด้านการนําเทคโนโลยีมาใช้หรือการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจให้กับผู้รับการถ่ายทอด โดยมีรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ได้แก่ การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และการฝึกอบรม การบริหารจัดการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับกลุ่มชุมชนน้ันโดยมีกระบวนการในถ่ายทอดเทคโนโลยี คือ       1) วิเคราะห์และสรุปความจําเป็นในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 2) การจัดทําหลักสูตรและการวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3) การดําเนินการจัดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 4) การประเมินและติดตามผลท่ีเกิดข้ึนจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ธวัลย์ ศุภรัตนาภิ
รักษ์, 2551, น.18-19) 

การศึกษารูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให้กับชุมชนท้องถ่ิน พบว่ารูปแบบการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องเป็นรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ (Integrated Technology Transfer 
Model) ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย คือ คนในชุมชน องค์กรภายในชุมชน องค์การภาครัฐ 
องค์กรเอกชน และองค์กรท่ีไม่หวังกําไร คือสิ่งท่ีทําให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอด (กฤษฎา เชาว์วาทิน, 2546, น.76-78) 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะกับการนํามาถ่ายทอดให้ผู้คนในชุมชนเพ่ือใช้ประโยชน์ ได้แก่ (ธวัลย์ ศภุรัตนาภิรักษ์, 
2551,น.38-39) 1) เทคโนโลยีด้านการเกษตร 2) เทคโนโลยีด้านอาหาร 3) เทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย
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และแพทย์ปัจจุบัน 4) เทคโนโลยีด้านการพลังงานทดแทน 5) เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 6) 
เทคโนโลยีนันทนาการและบันเทิง และ 7) เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการสินค้าชุมชน 

การศึกษาความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของคนในชุมชน พบว่าผู้คนในชุมชนต้องการรับคํา
ปรึกษาในด้านเทคโนโลยี โดยเพศชายต้องการรับคําปรึกษาในเร่ืองเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพศหญิงต้องการ
รับคําปรึกษาในเรื่องเทคโนโลยีด้านอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพการทําปุ๋ยชีวภาพ (ธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์, 
2551, น.40) 
 เม่ือผู้คนในชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือชุมชนแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้
เข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน สร้างความย่ังยืนให้กับชุมชน รวมท้ังอํานวยความ
สะดวกสบายและช่วยบริหารจัดการดูแลสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยบทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อชุมชนท่ีสําคัญ ได้แก่ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสินค้า
ชุมชน และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บความรู้และจัดการแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน 
 - บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในบริหารจัดการสินค้าชุมชน  

พ.ศ. 2544 รัฐบาลไทยได้จัดทํานโยบายเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนในช่ือ “โครงการหน่ึงตําบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ หรือเรียกย่อว่าโอทอป (OTOP)” (จตุรภัทร จันทร์ทิตย์, 2554, น.1) โดยคัดเลือกสินค้าท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนของแต่ละหมู่บ้านมาพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ รสชาติ กระบวนการผลิตให้ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน เพ่ือนํามาจําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ดังน้ันเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงมีความสําคัญอย่างมากเพ่ือมาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าชุมชน ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ัน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดําเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในช่องทางการ
จัดจําหน่าย การตลาด และการประชาสัมพันธ์ เป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาสินค้าชุมชนให้สามารถอยู่
ในตลาดในยุคแห่งโลกดิจิตอลในปัจจุบันได้ (กิตติเดช ปัจจุสมัย, 2547, น.55–61) โดยพบว่าปัจจุบันผู้ขายสินค้า
ชุมชนมีการดําเนินธุรกิจการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) และการทํา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) มาช่วยในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย สร้างความน่าเช่ือให้ตนเองและผลิตภัณฑ์ท่ีขาย โดยอาศัยการตลาดแบบบอกต่อ (Viral 
Marketing) มีระบบการจัดอันดับความนิยมในตัวผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการเปิดโอกาสให้ผู้ซ้ือและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มี
โอกาสได้แสดงความคิดเห็นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนในประเทศไทยเน้นไปท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีแสดง
ถึงวิถีชีวิตชุมชนชนบทและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย เช่น โอ่งผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากเห็ด 
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญ่ีปุ่น ขนมไทย เป็นต้น (ดนุชา สลีวงศ์ และณัตตยา เอ่ียมคง, 2561, น.2357-2359) 

การทําพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจําหน่ายและบริหารสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีรูปแบบที่
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ชุมชนผู้ผลิตสินค้าชุมชน (OTOP Community) 2) การมีส่วนร่วม
ของสังคม (Participation) 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learn & Share) 4) การผสมผสาน (Integration) และ 
5) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) โดยเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  (1) เทคโนโลยี
ด้านการค้นหาข้อมูลด้วยเครื่องมือช่วยในการค้นหาข้อมูล (Search Engine) (2) เทคโนโลยีด้านการเช่ือมต่อ
ข้อมูลซ่ึงกันและกัน (Connect) (3) เทคโนโลยีด้านการดําเนินการ (Manage) และ (4) เทคโนโลยีด้านการ
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จัดการ (Organize) (วิญญู เสมียนรัมย์, 2548, น.168, ดนุชา สลีวงศ์ และณัตตยา เอ่ียมคง, 2561, น.2362, 
2367) 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทท่ีสําคัญมากในการบริหารจัดการสินค้าชุมชน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและ
สร้างความย่ังยืนในการจําหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังน้ันภาครัฐควรมีนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของท้ังผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการสินค้าชุมชน การประสานหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความร่วมมือกันทํางานเชิงบูรณาการ ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการสินค้าชุมชน รวมถึง
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการสินค้าชุมชน มีการแลกเปล่ียนข้อมูล
ซ่ึงกันและกัน สนับสนุนการฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าชุมชน
อย่างต่อเน่ือง และทําอย่างจริงจังให้เห็นผลเป็นรูปธรรม (วิญญู เสมียนรัมย์, 2548, น.186, ดนุชา สลีวงศ์ 
และณัตตยา เอ่ียมคง, 2561, น.2368) 

- บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บความรู้และจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับชุมชนท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

จัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมาจากคนในชุมชน จากผู้รู้ในชุมชน ผู้เฒ่าผู้แก่ หรือปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงความรู้
ท่ีแฝงอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนท่ีเรียกว่า “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน” เพ่ือให้ความรู้เหล่าน้ีถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยในการจัดเก็บให้คงอยู่ไม่สูญหาย สามารถเข้าถึงและสืบทอดไปยังคนรุ่นต่อไปได้ 
(น่ิมนวล จันทรุญ และเกวลี อ่อนเรือง, 2559, น.250) จากเดิมชุมชนมีเพียงแต่การจัดเก็บความรู้ในรูปของ
ภาพถ่ายหรือการจดจําความรู้จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ แต่เม่ือเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเตอร์เน็ตทําให้การจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเปลี่ยนแปลงไป การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยการจัดเก็บเป็นระบบฐานข้อมูล จัดสร้างเป็นเว็บไซต์ให้ความรู้
ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดทําเว็บไซต์มัลติมีเดียเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลอาหารเหนือ 
และยังได้จัดทําข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลประเพณีล้านนาในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์และสื่อวิดีทัศน์ 
(“เครื่องเขินล้านนา",http://library.cmu.ac.th/ntic/lannalacquerware/about) การจัดทําวีดีโอจัดเก็บ
ขั้นตอนการทํางานของภูมิปัญญาวิถีครามของชาวภูไทท่ีสกัดความรู้มาจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน (อรุณลักษณ์ ทุม
มากรณ์ และคณะ, 2549, น.94) การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถ่ินล้านนา 
โดยการเช่ือมโยงกับแหล่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ล้านนา (จามจุรี จิโนสวัสด์ิ และวรรษพร อารยะพันธ์, 2561, น.1442) การจัดทําสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ของ
กว๊านพะเยา เพ่ือเก็บรวบรวมความรู้ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม การท่องเท่ียว 
และภูมิปัญญาของชุมชน เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูล ความรู้ท่ีมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ (รตนพรรษ สุชาติ และ 
เชาวน์ ปอแก้ว, 2559, น.122) 

อีกหน่ึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับชุมชน คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ียังไม่ถูกจัดเก็บให้เป็นระบบ โดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยการจัดเก็บ ออกแบบและกล่ันกรองข้อมูลเพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
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ข้อมูลเพ่ือช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเท่ียว เพ่ือบริการข้อมูลและสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริการนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ ประชาชน ช่วยอํานวยความสะดวกในการขาย
สินค้าและบริการการท่องเท่ียว (ศิคริษฐ์ คุณชมภู และคณะ, 2561, น.51) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือจัดการการท่องเท่ียวในชุมชนทําได้ 3 แนวทาง คือ การบริหารจัดการระบบโดยเว็บไซต์ การ
ประชาสัมพันธ์โดยสื่อนําเสนอ และช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ      (ศิคริษฐ์ คุณชมภู และคณะ, 2561, น. 
52) ตัวอย่างเช่น สร้างแผนท่ีเชิงปฏิสัมพันธ์โดยการจัดทําฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยีของ 
Google Map API สําหรับการท่องเท่ียวชุมชนในพ้ืนท่ีชายฝั่งตะวันออก โดยเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน การสืบค้นเพ่ือแสดงผลข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวชุมชน และการค้นหาเส้นทาง (โสภาวดี โชติกลาง 
และคณะ, 2558, น.54) 

2.8 สถานการณ์ท่ีสําคัญเก่ียวกับบ้าน ครอบครัว และชุมชน กรณีการฆ่าตัวตาย 
 การศึกษางานวิจัย บทความ และข่าวสารต่างๆ ทําให้พบสถานการณ์เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว และ
ชุมชนท่ีน่าสนใจ คือ การฆ่าตัวตาย ท่ีมีรากฐานมาจากปัญหาในบ้าน ครอบครัวและชุมชน ท้ังๆ ท่ีมนุษย์ต่างพา
กันด้ินรนเพ่ือความอยู่รอด “การรักชีวิตหรืออีกนัยหน่ึง คือ การกลัวความตาย เรียกได้ว่าเป็นสัญชาติญาณ
พ้ืนฐานของมนุษย์ แต่กับคนท่ีคิดฆ่าตัวตายอาจหมายถึง บางสิ่งในชีวิตล่มสลายลงจนคนผู้น้ันคิดว่าไม่อาจกู้คืน
ได้อีก กระทั่งชีวิตก็ไม่มีค่าท่ีจะดํารงอยู่” (กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล, https:// hfocus.org/content/2019/05/ 
17140) จากคํากล่าวข้างต้น ช้ีให้เห็นว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่การเสียชีวิตโดยปกติของมนุษย์ แต่มันคือความ
รุนแรงอีกอย่างหน่ึงที่เป็นผลมาจากปัญหาครอบครัว ชุนชน และสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  

องค์กรอนามัยโลกได้กําหนดให้วันท่ี 10 กันยายน ของทุกปี เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายของโลก และ
แต่ละประเทศก็มีมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย แต่ยังคงมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นทุกๆ 40 วินาทีต่อคน และอยู่
ในช่วงวัยรุ่น อายุประมาณ 15-29 ปีมากที่สุด โดยองค์กรอนามัยโลกได้จัดลําดับอัตราการฆ่าตัวตาย ประจําพ.ศ. 
2562 พบว่าประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ระดับท่ี 32 ของโลก เฉลี่ย 14.4 คนต่อประชากรหน่ึงแสนคน 
(เผยสถิติการฆ่าตัวตายในประเทศไทย พ.ศ. 2562, https:// bltbangkok.com/news/5198/)  

การฆ่าตัวตายเป็นปัญหาท่ีสําคัญของประเทศไทยท่ีส่งผลกระทบในวงกว้าง กล่าวคือมีผลกระทบต่อ
บุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ภาครัฐได้ให้ความสําคัญในการป้องกันการฆ่าตัวตาย ซ่ึงเห็นได้จาก
การท่ีกระทรวงสาธารณสุข จัดให้การฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ โดย
สํานักงานนโยบายและแผนยุทธ์ศาสตร์ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 กําหนดให้อัตราการฆ่าตัวตาย
เป็นดัชนีวัดภาวะสุขภาพและคุณภาพของหน่วยบริการ ในอัตราไม่เกิน 7.7, 7.1 และ 7.0 ต่อประชากรหน่ึงแสน
คนตามลําดับ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ได้กําหนดให้อัตราการ
ฆ่าตัวตายสําเร็จ ต้องไม่เกิน 6.5 ต่อประชากรแสนคน (วงค์พรรณ์ มาลารัตน์ และคณะ, 2557, น.1-2) 

(1) สถานการณ์การฆ่าตัวตายในประเทศไทย 
นับต้ังแต่ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา คนไทยเริ่มตระหนักถึงความรุนแรงของการ

การฆ่าตายมากข้ึน เน่ืองจากการฆ่าตัวตายทําให้เกิดการสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่าง กระทบกับบุคคลใน
ครอบครัวท่ียังมีชีวิตอยู่ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยประมาณว่าประเทศไทยมีการสูญเสีย
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เ ชิ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ด ย ป ร ะ ม า ณ ปี ล ะ  400 ล้ า น บ า ท  ( ก ฤ ษ ฎ า  ศุ ภ ว ร ร ธ น ะ กุ ล , 
https://hfocus.org/content/2019/05/17140) ปัจจุบันปัญหาการฆ่าตัวตายยังคงมีอยู่ในสังคมไทย ดังจะ
เห็นจากอัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทยในปัจจุบัน ท่ีได้รับการเปิดเผยจากกรมสุขภาพจิตพบว่ามีอัตราการ
ฆ่าตัวตายในประเทศไทยต้ังแต่พ.ศ. 2540 จนถึงพ.ศ. 2560 อยู่ระหว่าง 5.77 ต่อประชากรหน่ึงแสนคนถึง 8.59 
คนต่อประชากรหน่ึงแสนคน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2562, น.27) และในพ.ศ. 2562
อยู่ท่ี 6.34 คนต่อประชากรหน่ึงแสนคน ซ่ึงแตกต่างจากสถิติท่ีได้รับการเปิดเผยจากองค์อนามัยโลกท่ีออกมา
เปิดเผยว่าประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายเฉลี่ย 14.4 คนต่อประชากรหน่ึงแสนคน ซ่ึงอาจเกิดวิธีการเก็บข้อมูล
มีความแตกต่างกัน นอกจากน้ีนายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่ามีคน
ไทยฆ่าตัวตายเฉลี่ย วันละ 11-12 คน ( เผยสถิติการฆ่าตัวตายในประเทศไทย พ .ศ .  2562, https:// 
bltbangkok.com/news/5198/)  และเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 4 เท่า (ตามภาพที่ 2.4) การฆ่าตัวตายพบ
มากในวัยแรงงานเป็นส่วนใหญ่ อัตราการฆ่าตัวตายพบมากในประชากรท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ภาคเหนือ ปัจจัยการฆ่า
ตัวส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนจากความรุนแรงในครอบครัว รองลงมาปัญหาสุรา ปัญหาโรคทาง
กาย ปัญหาด้านเศรษฐกิจ โรคทางจิต โรคซึมเศร้า (เกียรติภูมิ วงศ์รจิต, 2561, อภิชัย มคงคลและคณะ, 2554, น.
125-140, วงค์พรรณ์ มาลารัตน์ และคณะ, 2557, น.23) 
ภาพท่ี 2.4 อัตราการฆ่าตัวตายจําแนกตามเพศ พ.ศ. 2540-2561 

 
ภาพท่ี 2.4 อัตราการฆ่าตัวตายจําแนกตามเพศ พ.ศ. 2540-2561 
ท่ีมา : กรมสุขภาพจิต, http://dmh.go.th/repot/Suicide /stat_sex.asp) 

(2) ประเภทของการฆ่าตัวตาย 
 การฆ่าตัวตายแบ่งตามพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ได้เป็น 3 ประเภท (Diekstra & Gulbinat, 1993, 

P.55-68 อ้างถึงใน วงค์พรรณ์ มาลารัตน์ และคณะ, 2557, น.7) ได้แก่  
 (2.1) ความคิดฆ่าตัวตาย (Suicidal Ideation) เป็นความคิดช่ัวคราวว่าตนเองไม่ควรมีชีวิตอยู่ คิด
เก่ียวกับการทําลายชีวิตตัวเอง จนถึงการวางแผนฆ่าตนเอง 
 (2.2) การพยายามฆ่าตัวตาย (Attempted Suicide) เป็นความต้ังใจจะทําลายชีวิตตนเอง แต่ไม่
สําเร็จ สําหรับในประเทศไทยมีการเก็บสถิติเกี่ยวกับการพยายามฆ่าตัวตาย ในพ.ศ.2545 พบว่าอัตราการ

(หน่วย : รายตอ่แสนประชากร) 
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พยายามฆ่าตัวตายเท่ากับ 41.5 ต่อประชากรแสนคน อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จเท่ากับ 7.0 ต่อ ประชากรแสน
คน แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของอัตราการพยายามฆ่าตัวตายสูงกว่าอัตราการฆ่าตัวตายถึง 5 เท่า ซ่ึงสถิติเกี่ยวกับ
การพยายามฆ่าตัวตายเก็บข้อมูลได้ยากกว่าการฆ่าตัวตาย เน่ืองจากการพยายามฆ่าตัวตาย ข้ึนอยู่กับการเขียน
ข้อวินิจฉัยของแพทย์และเป็นความลับของผู้ป่วย (วงค์พรรณ์ มาลารัตน์ และคณะ, 2557, น.1) ดังน้ันในความ
เป็นจริงอาจมีสูงกว่าข้อมูลท่ีปรากฏ บางหน่วยงาน เช่น กรมสุขภาพจิตได้รายงานเก่ียวกับการพยายามฆ่าตัว
ตายของประเทศไทยมีประมาณ 53,000 รายต่อปีเฉลี่ยช่ัวโมงละ 6 คน (คนไทยฆ่าตัวตาย ชม.ละ 6 คน, 
https://news.thaipbs.or.th/content/274489) 
 (2.3) การฆ่าตัวตายสําเร็จ (Completed Suicide) เป็นการตายอย่างต้ังใจจากการกระทําของ
ตนเอง จากสถิติการฆ่าตัวตายของกรมสุขภาพจิต พบว่าคนไทยฆ่าตัวตายสําเร็จประมาณ 4,000 รายต่อปี เฉลี่ย
ช่ั ว โ ม ง ล ะ  2 ค น  เ ป็ น เ พ ศ ช า ย ม า ก ก ว่ า เ พ ศ ห ญิ ง  ( ก ฤ ษ ฎ า  ศุ ภ ว ร ร ธ น ะ กุ ล , https: / / 
hfocus.org/content/2019/05/17140)  

 (3) องค์ประกอบของการฆ่าตัวตาย  
(3.1) ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการฆ่าตัวตาย 

ผลการทบทวนวรรณกรรมรายงานการศึกษา ปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน จังหวัดเชียงราย พบว่า สาเหตุ
ของการฆ่าตัวตายมี 5 สาเหตุ (วงค์พรรณ์ มาลารัตน์ และคณะ, 2557, น.9-13) ได้แก่  

- ปัจจัยทางชีวภาพ เป็นสาเหตุท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของระดับสารเคมีบางตัวในสมองมี
ระดับตํ่ากว่าปกติ  

- ปัจจัยทางจิตใจ เป็นสาเหตุท่ีเกิดจากการสูญเสีย ความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จน
ทําให้ความรู้สึกหมดหวัง ท้อแท้ รู้สึกไร้ค่า จนกระท่ังฆ่าตัวตาย ตัวอย่างเช่น 1) รายงานการศึกษาการฆ่าตัวตาย
ในชุมชน จังหวัดเชียงราย พบว่ากลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น อายุระหว่าง 10-24 ปี มีการฆ่าตัวตายจากสาเหตุ
ความรู้สึกน้อยใจคนใกล้ชิด ปัญหาการทะเลาะกับคนใกล้ชิด ผิดหวังในความรัก ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีเป็นสาเหตุทาง
จิตใจท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (วงค์พรรณ์ มาลารัตน์ และคณะ, 2557, น.21) 2) โรคซึมเศร้า 
ซ่ึงมีสาเหตุส่วนหน่ึงจากทางจิตใจท่ีรู้สึกผิดหวัง สิ้นหวัง ลงโทษตัวเอง จนถึงข้ันฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ี
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและบุคคลในครอบครัวไม่ได้ มีความเสี่ยงต่อสภาพจิตใจให้มีภาวะซึมเศร้า 
จนส่งผลต่อการฆ่าตัวตาย (ธีรพงษ์ ธงหิมะ, 2562, น.107) นายแพทย์ณัฐกร จําปาทอง กล่าวในเว็บไซต์เจาะลึก
ระบบสุขภาพ ว่าร้อยละ 10 ของการฆ่าตัวตายในประเทศไทยมาจากการเป็นโรคซึมเศร้า (กฤษฎา ศุภวรรธนะ
กุล, https://hfocus.org/content/2019/05/17140) และจัดเป็นสาเหตุในการฆ่าตัวตายระดับต้นๆ ของโลก 
และ 3) การฆ่าตัวตายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน มีสาเหตุส่วนใหญ่จากปัญหาความรัก ซ่ึง
เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปัญหาการเรียน สอบตก ถูกให้ออก ซ่ึงเป็นปัญหาเก่ียวกับ
ความรู้สึกผิดหวัง และลงโทษตัวเอง (วรสิทธ์ิ เจริญศิลป์ และคณะ, 2562, น.135,น.141) 

- ปัจจัยทางสังคม เป็นสาเหตุท่ีเกิดจากความรู้สึกผูกพันกับส่วนร่วมมากเกินไป และต้องการ
เสียสละ การถูกกีดกันจากสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว จนรู้สึกสับสน สังคมบีบคั้น 
ตัวอย่างเช่น 1) ค่านิยมของคนไทยในภาคเหนือจะให้ความสําคัญกับการรักษาหน้าและการถูกนินทา ซึ่ง
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ค่านิยมดังกล่าวมีส่วนทําให้คนไทยในภาคเหนือมีการฆ่าตัวตายในอัตราท่ีสูง (อภิชัย มงคลและคณะ, 2554, น.
125-140) 2) การฆ่าตัวตายของชาวนาจากความรู้สึกช็อคและไม่สามารถท่ีจะเผชิญปัญหาด้วยตนเองโดยลําพัง
ต่อไปได้ จากนโยบายของรัฐ กล่าวคือ ในพ.ศ. 2541 ชาวนาฆ่าตัวตายจากท่ีดินท่ีได้รับการจัดสรรทับกับท่ีดิน
อุทยาน ถูกทวงคืนท่ีดินทํากิน และปัญหานายทุนยึดท่ีทํากิน ในพ.ศ. 2556-2557 ชาวนาฆ่าตัวตายจากนโยบาย
จํานําข้าว รัฐบาลประสบปัญหาการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในโครงการจํานําข้าว ไม่สามารถจ่ายเงินให้ชาวนาได้ 
และในพ.ศ. 2558 ชาวนาฆ่าตัวตายจากภัยแล้ง ท่ีรัฐบาลไม่สามารถหาวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสมได้ (กาญจนา บุญ
ยัง, 2559, น.13-14) 

- ปัจจัยจากสภาพร่างกาย เป็นสาเหตุท่ีเกิดจากสภาพร่างกายไม่สมประกอบ มีโรคร้ายเรื้อรัง 
ตัวอย่างเช่น กลุ่มวัยใกล้สูงอายุหรือผู้สูงอายุ พบว่ามีอัตราการฆ่าตัวตายสูง เพราะสาเหตุจากโรคเร้ือรัง โรคเอดส์ 
และพิการ เป็นต้น (วงค์พรรณ์ มาลารัตน์ และคณะ, 2557, น.24) 

- ปัจจัยจากสุรา และสารเสพติด ผลการสํารวจของกรมสุขภาพจิต ท่ีพบว่าปัจจัยท่ีทําให้คนไทยฆ่า
ตัวตาย ได้แก่ 1) ปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด ครอบครัว 2) ปัญหาด้านการใช้สุราและยาเสพติด 3) ปัญหา
การเจ็บป่วยทางกายและจิตใจ โดยปัญหาด้านความสัมพันธ์มีผลต่อการฆ่าตัวตายของคนไทยมากที่สุด (กรม
สุ ข ภ า พ จิ ต ว อ น สื่ อ ร ะ วั ง เ ส น อ ข่ า ว ฆ่ า ตั ว ต า ย  ห ว่ั น ค น เ ลี ย น แ บ บ , 
https://news.thaipbs.or.th/content/283373) โดยข้ันตอนในการฆ่าตัวตาย เริ่มจาก 1. มีความคิดฆ่าตัว
ตาย 2. มีการแสดงพฤติกรรมเป็นสัญญาณเตือนในการฆ่าตัวตาย 3. มีความพยายามฆ่าตัวตาย และ 4. ฆ่าตัว
ตายสําเร็จ (วงค์พรรณ์ มาลารัตน์ และคณะ, 2557, น.21) 

(3.2) วิธีการฆ่าตัวตาย  
นายแพทย์ณัฐกร จําปาทอง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ศูนย์ป้องกัน 

การฆ่าตัวตายระดับชาติ กรมสุขภาพจิต กล่าวในเว็บไซต์ เจาะลึกระบบสุขภาพ (กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล, 
https://hfocus.org/content/2019/05/17140) ว่าวิธีการฆ่าตัวตายของคนไทยส่วนใหญ่ มาจาก 2 วิธี (วงค์
พรรณ์ มาลารัตน์ และคณะ, 2557, น.22, 25) คือ 

- การแขวนคอตาย มีประมาณร้อยละ 70-80 ของการฆ่าตัวตาย และผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย ส่วน
ใหญ่ใช้วิธีการแขวนคอในการฆ่าตัวตาย  

- กินยาตาย เช่น ยาฆ่าแมลง กินยาเกินขนาด มีประมาณร้อยละ 20 ของการฆ่าตัวตาย ซ่ึงพบมากใน
ภาคเหนือ ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานการศึกษาปัญหาฆ่าตัวตายในชุมชน จังหวัดเชียงราย พบว่า วิธีการทําร้าย
ตัวเองในจังหวัดเชียงรายร้อยละ 71.4 คือ การกินยาเกินขนาด และการกินสารเคมี (วงค์พรรณ์ มาลารัตน์ และ
คณะ, 2557, น.22) 

นอกจากน้ียังมีวิธีการฆ่าตัวตายท่ีพบในประเทศไทย คือ การกระโดดจากท่ีสูง กระโดดนํ้า การใช้ปืน 
อาวุธมีคม (วรสิทธ์ิ เจริญศิลป์ และคณะ, 2562, น.140, วงค์พรรณ์ มาลารัตน์ และคณะ, 2557 น.1-2,น.7, น.
9-13, น.22) และในปัจจุบันยังพบวิธีการฆ่าตัวตายอีกวิธีหน่ึงตามท่ีมีข่าวในสื่อต่างๆ คือ การฆ่าตัวตายโดย
วิ ธี ก า ร ร ม ค วั น  ( ก ร ม สุ ข ภ า พ จิ ต ว อ น สื่ อ ร ะ วั ง เ ส น อ ข่ า ว ฆ่ า ตั ว ต า ย  ห ว่ั น ค น เ ลี ย น แ บ บ , 
https://news.thaipbs.or.th/content/283373)  
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 (4) แนวทางแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
(4.1) สนับสนุนให้มีการทํากิจกรรมต่างๆ สําหรับวัยรุ่น ควรสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬามากกว่าท่ีจะ

ใช้เวลาไปกับการเล่นเกมส์ การอ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น (วงค์พรรณ์ มาลารัตน์ และคณะ, 2557, น.30) สําหรับ
ผู้สูงอายุ ควรจัดกิจกรรมปลกูผัก รดนํ้าต้นไม้ ทําสมาธิ ฟังธรรมะ (ธีรพงษ์ ธงหิมะ, 2562, น.116) 

(4.2) จัดให้มีจิตอาสาในการเฝ้าระวัง บุคคลในชุมชนท่ีมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย (วงค์พรรณ์ 
มาลารัตน์ และคณะ, 2557, น.30, (กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล, https://hfocus.org/content /2019/05/17140) 
และจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้มีจิตอาสา เน่ืองจากอัตราการพยายามฆ่าตัวตายมีสูงกว่าการฆ่าตัวตายหลายเท่า 
และจากการสํารวจของกรมสุขภาพจิตก็พบว่าคนท่ีเคยฆ่าตัวตายไม่สําเร็จ มีโอกาสฆ่าตัวตายซํ้าในระยะเวลา 1 
ปี 

(4.3) ใช้ยาในการบําบัด ในกรณีท่ีเป็นโรคทางจิต หรือโรคซึมเศร้า และใช้จิตบําบัดในการรักษาจิตใจ
ให้เข้มแข็ง เช่น โปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ในโปรแกรมจะประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 
(กรรณิการ์ ผ่องโต และ อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2557, น.129-130) 

กิจกรรมท่ี 1 การสร้างสัมพันธ์ภาพและทําความรู้จักกับความเข้มแข็งทางใจ  
กิจกรรมท่ี 2 สร้างความรู้สึกดีต่อตนเอง เป็นการฝึกฝนตนเองให้รู้จักมองโลกในแง่ดี  
กิจกรรมท่ี 3 การจัดการชีวิต เป็นการเรียนรู้ท่ีจะจัดการอารมณ์ตนเองอย่างถูกต้องและมีทักษะในการ

จัดการปัญหาท่ีสร้างสรรค์  
กิจกรรมท่ี 4 การสร้างสายสัมพันธ์ท่ีเกื้อหนุน กล่าวคือ ความใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัว  
กิจกรรมท่ี 5 การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต  
ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าความคิดฆ่าตัวตายในผู้ท่ีพยายามฆ่าตัวตายหลังใช้โปรแกรมการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งทางใจแล้วมีอัตราลดตํ่าลงอย่างมีนัยสําคัญ  
(4.4) เผยแพร่การใช้ 3 ส. ให้สถาบันครอบครัวและชุมชนต่างๆ เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี ซ่ึง

ประกอบด้วย (คนไทยฆ่าตัวตายวันละ 12 ราย กรมสุขภาพจติ แนะหลัก 3 ส . ปฐมพยาบาลทางใจ , 
https://dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=29930) 

ส.1 คือ  สอดส่อง ว่ามีบุคคลในครอบครัวหรือคนในชุมชนมีภาวะเสี่ยงที่จะเข้าข่ายการคิดฆ่าตัวตาย
หรือพยายายามฆ่าตัวตายหรือไม่ 

ส. 2 คือ ใส่ใจรับฟัง เข้าใจ ชวนพูดคุย กับบุคคลท่ีตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงหรือมีปัจจัยที่สนับสนุนให้มี
ความพยายามฆ่าตัวตัว 

ส. 3 คือ ส่งต่อเช่ือมโยง กล่าวคือ ในรายท่ีมีความเสี่ยง ให้รีบปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต หรือบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเป็นสถานบริการสุขภาพจิตท่ัวประเทศ  

(4.5) เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคจิต (กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล, 
https://hfocus.org/content/2019/05/17140)  
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(4.6) สนับสนุนให้มีการประเมินภาวะเส่ียงในการฆ่าตัวตาย โดยใช้แอปพลิเคช่ันสบายใจ ซ่ึงสามารถ
ดาวน์โหลดได้ท้ังระบบ IOS และ Android (กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล, https://hfocus.org/content/ 
2019/05/17140) เพ่ือให้บุคคลน้ันและบุคคลใกล้ชิดได้เตรียมตัวและหาวิธีการแก้ไข รวมถึงเข้ารับบริการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันกาล 

(4.7) ส่งเสริมและทําความเข้าใจกับส่ือมวลชนในการนําเสนอข่าวอย่างระมัดระวัง เน้นการเสนอ
ข่าวเกี่ยวกับแนวทางการรักษาเยียวยาจิตใจของครอบครัวและคนรอบข้าง ไม่ควรเสนอข่าวสาเหตุและวิธีการฆ่า
ตัวตายอย่างละเอียด หรือถามญาติถึงเหตุการณ์ฆ่าตัวตายซํ้าๆ (กรมสุขภาพจิตวอนสื่อระวังเสนอข่าวฆ่าตัวตาย
หว่ันคนเลียนแบบ, http://news.thaipbs.or.th/content/283373) 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

3.1 วิธีการรวบรวมข้อมูล  

งานวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสหวิทยาการโดยการบูรณาการระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เข้าด้วยกัน โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับบ้าน ครอบครัวและชุมชนจากฐานข้อมูล
งานวิจัย ประกอบด้วย 1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 2) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) 
และระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) โดยดึงข้อมูลงานวิจัย บทความ 
วิทยานิพนธ์ รวมท้ังงานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องดังตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) ท่ี
แสดงในภาพที่ 3.1 มาใช้ในการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
อธิบายถึงบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย รวมท้ังเป็นแนวทางในการกําหนดประเด็นหลัก
เพ่ือจัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับบ้าน 
ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตายท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับ
แผนงานคนไทย 4.0 
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ภาพท่ี 3.1 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) เพ่ือนํามาใช้ในการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับบ้าน ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตาย 
 ผลการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบ้าน ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตาย
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยซ่ึงเน้นเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม และลัทธิบริโภคนิยมท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีผู้คนต้องใช้ชีวิตอย่างรีบเร่ง แก่งแย่ง แข่งขัน เน้น
ความเป็นปัจเจกบุคคล ลดทอนการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แม้จะมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหลากหลายด้านจนทําให้มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติบางอย่างได้ และลดทอนความไม่แน่นอน 
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ความเสี่ยงในการใช้ชีวิตท่ีต้องพ่ึงพาธรรมชาติบางประการลง แต่วิถีชีวิตรูปแบบน้ีกลับทําให้ผู้คนต้องเผชิญกับ
ความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงในการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ อีกท้ังยังก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง ความขัดแย้ง 
หมดหวังตามมาเช่นกัน เงื่อนไขต่างๆ เหล่าน้ีจึงส่งผลให้มนุษย์ยังคงต้องการท่ีพ่ึงบางอย่างเพ่ือช่วยจัดการกับ
ความเสี่ยง ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน และสร้างความหวังให้แก่การดําเนินชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ตามด้วยเหตุท่ี
บ้าน ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันฐานรากของผู้คนในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน บ้าน ครอบครัวและ
ชุมชนจึงยังคงเป็นรากฐานสําคัญส่วนหน่ึงในการรองรับความเส่ียง และสร้างความหวังให้แก่มนุษย์ หากแต่ว่า
ด้วยอิทธิพลของทุนนิยม บริโภคนิยม รวมท้ังความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีทําให้มนุษย์
ต้องใช้ชีวิตอย่างรีบเร่ง แก่งแย่ง แข่งขันเพ่ือความอยู่รอด ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว
และชุมชนในสังคมไทยจึงเปลี่ยนไปจนทําให้เกิดปัญหาการใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ เกิดความขัดแย้ง ความ
รุนแรง ดังน้ันจึงจําเป็นต้องหันมาทบทวนบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนเพ่ือให้สามารถกลับมาสร้าง
ความหวังให้แก่ชีวิต การฆ่าตัวตายจึงเป็นคําสําคัญท่ีปรากฏให้เห็น และกลายเป็นแนวทางในการกําหนด
ประเด็นหลักเพ่ือจัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เก่ียวกับบ้าน ครอบครัวและชุมชนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกับปัญหาการฆ่าตัวตายท่ีจะมีผลต่อการ
สร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0 เพ่ือตอบคําถามวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดคือ 
1) เพ่ือศึกษาบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตาย และ 2) เพ่ือ
จัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว 
และชุมชนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการฆ่าตัวตายท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับ
แผนงานคนไทย 4.0 
 เม่ือพบประเด็นหลักเกี่ยวกับบ้าน ครอบครัวและชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับปัญหา
การฆ่าตัวตายท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 งานวิจัยน้ีจึงจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายซ่ึง
ประกอบด้วยข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการฆ่าตัวตาย 3 แหล่ง ได้แก่ Pantip, Facebook 
และTwitter เพ่ือนํามาใช้ในการศึกษา 
 เน่ืองจากการศึกษาน้ีเป็นการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายจากโซเชียลมีเดียท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นการฆ่าตัวตายท่ีปรากฏบนโลกออนไลน์ท้ังหมดซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะข้อมูลส่วนท่ีเป็น
สาธารณะ (Public) ภาษาไทย (หมายถึงข้อมูลท่ีผู้ใช้บริการอนุญาตให้ผู้อ่ืนเข้าถึงข้อมูลได้) ตามคําสําคัญที่
กําหนดเพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลท่ีได้จึงมาจากประชากร (Population) ซ่ึงหมายถึงช่ือเรื่องบทความ
วิจัย และข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ีมีอยู่ท้ังหมดในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายโดยไม่ใช้การสุ่มตัวอย่าง
เพราะเป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

 งานวิจัยน้ีเลือกใช้โปรแกรม Python for windows 3.6.6 ในการรวบรวมข้อมูล (Collect Data) ท่ี
เกี่ยวข้องโดยการดึงข้อมูล (Information Extraction) จากโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย เฉพาะ
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ข้อมูลส่วนท่ีเป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามคําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายเน่ืองจากโปรแกรม
ดังกล่าวสามารถทํางานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือให้นักวิจัยสามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการดึงข้อมูลใช้การเขียน Code เพ่ือดึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดดังตัวอย่างแสดงในภาพ
ท่ี 3.2 โดยคําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายเพ่ือใช้สําหรับการดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดียแสดงในตารางท่ี 
3.1 
ตารางท่ี 3.1 คําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายเพ่ือใช้สําหรับการดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 

ฆ่าตัวตาย 

ผูกคอตาย อยากตาย โดดนํ้าตาย 

แทงตัวตาย แขวนคอตาย โดดตึกตาย 

ยิงตัวตาย กินยาตาย  

 
ภาพท่ี 3.2 ตัวอย่างการเขียน Code เพ่ือดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายเฉพาะข้อมูล
ส่วนท่ีเป็นสาธารณะ (Public) ตามคําสําคัญด้วยโปรแกรม Python for windows 3.6.6 
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หลังจากดึงข้อมูลโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายเฉพาะข้อมูลส่วนท่ีเป็นสาธารณะ (Public) 
ภาษาไทยตามคําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายด้วยโปรแกรม Python for windows 3.6.6 ในรูปของ 
Microsoft Excel แล้วจึงจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้สําหรับการวิเคราะห์โดยเริ่มจากตัดข้อมูลซํ้าและข้อมูลส่วนท่ีไม่
เกี่ยวข้องออก (Removing Suspicious Data) เช่น ข้อมูลของกรณีต่างประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับดารา ภาพยนตร์ 
ละคร นวนิยาย กีฬา โฆษณา ความฝัน เป็นต้น ท้ังน้ีเพ่ือขจัดความคลาดเคล่ือนในการวิเคราะห์ เม่ือตัดข้อมูลซํ้า
และข้อมูลส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้องออกแล้วจึงเขียน Code ตามคําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายและประเด็นท่ีใช้
ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) อย่างไรก็ตามงานวิจัยน้ียังคงต้องอาศัยการทํางาน
ของนักวิจัยร่วมด้วยในการจัดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ เน่ืองจากลักษณะของ
ข้อมูลท่ีดึงมาจากโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายเฉพาะข้อมูลส่วนท่ีเป็นสาธารณะ (Public) ตามคํา
สําคัญที่ เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายเป็นภาษาไทยซ่ึงถูกจัดอยู่ในประเภทของภาษาท่ีไม่มีการตัดคํา 
(Unsegmented Language) ไม่มีอักขระในการบ่งบอกขอบเขตของคําอย่างชัดเจน และมีคําซ่ึงมีลักษณะเป็น
คําท่ีไม่รู้จัก (Unknown Words) รวมท้ังคํากํากวม (Ambiguity) ทําให้ยังไม่มีเทคนิคท่ีทําให้เกิดความถูกต้องได้
อย่างสมบูรณ์ 100% ดังน้ันแม้คอมพิวเตอร์จะสามารถประมวลผลข้อมูลปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ต้อง
อาศัยการทํางานของมนุษย์ซ่ึงก็คือนักวิจัยประกอบในการจําแนกและจัดรูปแบบของข้อมูลให้เป็นโครงสร้างท่ี
เหมาะสมแก่การวิเคราะห์ต่อไป ตัวอย่างการเขียน Code ตามคําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายและประเด็น
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดโครงสร้างข้อมูลแสดงให้เห็นในภาพท่ี 3.3 และตัวอย่างผลการจัดโครงสร้างข้อมูลท่ี
ได้จากการเขียน Code ตามคําสําคัญและประเด็นท่ีใช้ในการวิเคราะห์แสดงให้เห็นในภาพท่ี 3.4 

 

ภาพท่ี 3.3 ตัวอย่างการเขียน Code ตามคําสําคัญและประเด็นท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดโครงสร้างข้อมูล 
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ภาพท่ี 3.4 ตัวอย่างผลการจัดโครงสร้างข้อมูลท่ีได้จากการเขียน Code ตามคําสําคัญและประเด็นที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ 

3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการฆ่าตัวตายท่ีจะมีผลต่อการสร้างคน
ไทย 4.0 ซ่ึงได้จัดเตรียมให้อยู่ในรูปของข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง (Structure Data) ดังท่ีได้อธิบายรายละเอียดไป
ข้างต้นแล้วน้ันงานวิจัยน้ีเลือกใช้โปรแกรม Orange ซ่ึงไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ 
https://orange.biolab.si ดังแสดงในภาพท่ี 3.5 
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ภาพท่ี 3.5 โปรแกรม Orange 

 อย่างไรก็ตามด้วยข้อจํากัดของลักษณะข้อมูลท่ีดึงจากโซเชียลมีเดียทําให้เป็นข้อมูลท่ีได้แม้จะมีการ
จัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลท่ีมีโครงสร้างแล้ว แต่ก็ยังคงไม่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เน่ืองจากผู้ให้ข้อมูลมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึก นอกจากน้ียังพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตัวแปรกลุ่ม 
(Categorical Data) ไม่ใช่ข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ทําให้เกิดข้อจํากัดในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเบ้ืองต้น
สามารถทําได้เพียงการแสดงภาพเบ้ืองต้นของข้อมูล (Basic Data Visualization) หรือสถิติเชิงพรรณนาใน
รูปแบบของกราฟเป็นหลัก และการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association Rule) ท่ีบอกได้แค่เพียงว่าข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กันแต่ไม่สามารถอธิบายทิศทางความสัมพันธ์กันของข้อมูลได้ ดังตัวอย่างแสดงในภาพที่ 3.6 และ
ภาพท่ี 3.7 
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ภาพท่ี 3.6 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแสดงภาพเบ้ืองต้นของข้อมูล (Basic Data Visualization) 
ด้วยโปรแกรม Orange 
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ภาพท่ี 3.7 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association Rule) ด้วย
โปรแกรม Orange 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัว
ตายเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสหวิทยาการท่ีเกิดจากการบูรณาการระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน 
โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเริ่มจากการศึกษาข้อมูลงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งงานศึกษาอ่ืนๆ พ้ืนฐานท่ี
เกี่ยวข้องเก่ียวกับบ้าน ครอบครัวและชุมชนกรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตายจาก 1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ของประเทศ (NRMS) 2) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) และ 3) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของ
ประเทศไทย (ThaiJO) เพ่ือนํามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) สําหรับการทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวข้องและอธิบายถึงบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย รวมท้ังเป็นแนวทางในการกําหนด
ประเด็นหลักในการจัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัวและชุมชนท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0  

ผลการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบ้าน ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตาย
พบว่าอิทธิพลจากกระแสทุนนิยมในยุคโลกาภิวัฒน์ทําให้มนุษย์ต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขันเพ่ือความ
อยู่รอด และต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน ความเสี่ยงต่างๆ นานาในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน ปัจจัยต่างๆ 
เหล่าน้ีมีผลไปลดทอนความช่วยเหลือเกื้อกูล การดูแลเอาใจใส่ระหว่างสมาชิกในสังคมลง อีกท้ังยังนํามาซ่ึงการ
ฆ่าตัวตายท่ีเกิดข้ึนในสังคม ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทยจึง
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีประเด็นด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายปรากฏให้เห็นมากข้ึน อย่างไรก็ตามมนุษย์ยังคง
ต้องการท่ีพ่ึงท่ีพักพิงท้ังทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะภายใต้โลกท่ีเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และ
ปัญหาการฆ่าตัวตาย บ้าน ครอบครัวและชุมชนจึงยังคงเป็นสถาบันพ้ืนฐานสําคัญท่ีเป็นความหวัง เพ่ือให้
สามารถจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตมนุษย์ เหล่าน้ีจึงกลายเป็นท่ีมาของประเด็นการศึกษาที่
เก่ียวข้องกับปัญหาการฆ่าตัวตายเพ่ือจัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัวและชุมชนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการฆ่าตัวตายท่ีจะมีผลต่อ
การสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0 โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) การวิเคราะห์โดยเทคนิคการทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) และการ
ทําเหมืองข้อความ (Text Mining)  

 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาการฆ่าตัวตายจากส่ือโซเชียลมีเดีย 

งานวิจัยน้ีจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายท้ังหมด ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะข้อมูลส่วนท่ี
เป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามคําสําคัญท่ีกําหนดเพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้อง
กับประเด็นด้านการฆ่าตัวตาย 3 แหล่งหลัก ได้แก่ Pantip Facebook และTwitter โดยใช้โปรแกรม Python 



โครงการวิจัยบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 

 

4-2 

for Windows 3.6.6 ซ่ึงสามารถทํางานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel เขียน Code ในการดึงข้อมูล ผล
การดึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย ท้ังหมดซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะข้อมูลส่วนท่ีเป็นสาธารณะ (Public) 
ภาษาไทยตามคําสําคัญท่ีกําหนดจาก Facebook มีจํานวนท้ังสิ้น 924 รายการ Pantip มีจํานวนท้ังสิ้น 10,852 
รายการ และ Twitter มีจํานวนท้ังส้ิน 1,223 รายการ รวมข้อมูลท้ัง 3 แหล่งจํานวน 12,999 รายการ หลังจาก
น้ันจึงจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง (Structure Data) เพ่ือใช้สําหรับการวิเคราะห์ โดย
จําแนกข้อมูลออกเป็นประเด็นต่างๆ ตามผลการทบทวนวรรณกรรมโดยมีประเด็นท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้กําหนด
โครงสร้างข้อมูลดังน้ี 

ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการฆ่าตัวตายจําแนกข้อมูลออกเป็น 
1) พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ซ่ึงสามารถจําแนกออกได้เป็น 4 ประเภทคือ (1) อยากฆ่าตัวตาย 

หมายถึงคนท่ีต้องการฆ่าตัวตายแต่ยังไม่เคยลงมือทํา (2) พยายามฆ่าตัวตาย หมายถึงคนเคยฆ่าตัวตายแต่ยังไม่
ตาย และ (3) ฆ่าตัวตาย หมายถึงคนท่ีตายไปแล้วโดยข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมีการกล่าวถึงญาติหรือคนรู้จักท่ี
ฆ่าตัวตายไปแล้ว และ (4) อยากฆ่าคนอ่ืน 

2) ปัจจัยท่ีทําให้เกิดการฆ่าตัวตาย ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัย 8 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเรียน ซ่ึง
มีสาเหตุมาจาก (1.1) ผลการเรียน (1.2) ไม่ได้เรียนต่อ และ (1.3) ถูกแกล้ง (Bully) (2) ด้านความรัก ซ่ึงมี
สาเหตุมาจาก (2.1) การหึงหวง และ (2.2) ผิดหวังกับความรัก (3) ด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก         
(3.1) หน้ีสิน (3.2) โดนโกง และ (3.3) ปัญหาด้านรายได้ (4) ด้านสุขภาพ ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก (4.1) การเจ็บป่วย 
และ (4.2) ปัญหาสิ่งเสพติด (5) ด้านครอบครัว ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก (5.1) ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว และ 
(5.2) การถูกสมาชิกในครอบครัวตําหนิ (6) ด้านการทํางาน ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก (6.1) การไม่มีงานทํา และ  
(6.2) ผิดหวังจากการทํางาน (7) ด้านการเมือง เกิดจากสถานการณ์ทางการเมือง และ (8) ด้านจิตใจ ซ่ึงมา
จากหลากหลายสาเหตุ คือ (8.1) ความเครียด (8.2) หดหู่ซึมเศร้า (8.3) โรคจิตเวช (8.4) รู้สึกด้อยค่า (8.5) รู้สึก
โดดเด่ียว (8.6) รู้สึกเบ่ือ และ (8.7) รู้สึกอาย  

3) วิธีการฆ่าตัวตายซ่ึงมีหลากหลาย ได้แก่ ยิง แทง ปาดคอ โดดตึก ผูกคอตาย กินยา ให้รถชน 
กรีดแขน ทําร้ายตัวเอง โดดนํ้า รมควัน  

4) สถานท่ีซ่ึงเก่ียวข้องกับการฆ่าตัวตาย ได้แก่ บ้าน โรงเรียน/สถานศึกษา สถานท่ีสาธารณะ  
5) ช่วงเวลาซ่ึงเก่ียวข้องกับการฆ่าตัวตาย ได้แก่ เช้า (6.01-11.00) สาย/กลางวัน (11.01-

12.59) บ่าย (13.00-15.59) เย็น (16.00-18.59) ค่ํา (19.00-21.59) ดึก (22.00-03.59) รุ่งสาง/ยํ่ารุ่ง/ เช้ามืด 
(4.00-6.00)  

6) การฆ่าตัวตายเกิดกับบุคคลประเภทใด ด้านเพศ ได้แก่ ผู้ชาย ผู้หญิง และเพศท่ีสาม ด้านวัย 
ได้แก่ เด็ก วัยรุ่น เยาวชน (เป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลายอายุไม่เกิน 24 ปี) วัยทํางาน และผู้สูงอายุ  

7) บุคคลท่ีเป็นสาเหตุทําให้เกิดการฆ่าตัวตาย ได้แก่ พ่อ แม่ พ่ี น้อง ญาติ สามี ภรรยา แม่สามี 
ครู ฝ่ายปกครอง เพ่ือนในห้อง เพ่ือนต่างห้อง เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน คนรู้จัก เพ่ือนบ้าน คนแปลกหน้า  

8) ส่ิงท่ีทําให้ไม่ฆ่าตัวตาย เช่น กลัวบาป กลัวเจ็บ นึกถึงคนอ่ืน  
โดยพบว่าหลังจากตัดข้อมูลซํ้าและข้อมูลส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้องออก (Removing Suspicious Data) ท้ังน้ี

เพ่ือขจัดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์เหลือข้อมูลจาก Facebook จํานวน 71 รายการ Pantip จํานวน 
2,222 รายการ และข้อมูลในส่วนของ Twitter จํานวน 93 รายการ ข้อมูลรวมท้ังหมด 2,386 รายการ          
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ดังรายละเอียดแสดงแสดงในตารางท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.2 เป็นตัวอย่างข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ีเก่ียวข้องกับ
ประเด็นการฆ่าตัวตายท่ีมีการจัดทําเป็นโครงสร้างแล้ว 
ตารางท่ี 4.1 จํานวนข้อมูลท่ีดึงจากโซเชียลมีเดียท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นด้านการฆ่าตัวตาย 
 

คาํสาํคญั Facebook

 จาํนวนขอ้ความ

หลงัตดัขอ้มลูซํา้

และท่ีไมเ่กี่ยวขอ้ง

Pantip

 จาํนวนขอ้ความ

หลงัตดัขอ้มลูซํา้

และท่ีไมเ่กี่ยวขอ้ง

Twitter

 จาํนวนขอ้ความ

หลงัตดัขอ้มลูซํา้

และท่ีไมเ่กี่ยวขอ้ง

ฆ่าตวัตาย 200 2 1,583       757                     329        39
ผูกคอตาย 200 0 1,545       190                     437        16
แทงตวัตาย 3 0 229         -                      6           0
ยงิตวัตาย 200 0 1,530       3                         121        0
อยากตาย 200 69 1,534       1,004                   159        25
แขวนคอตาย 39 0 1,220       17                       19         2
กนิยาตาย 26 0 1,525       157                     31         3
โดดน้ําตาย 20 0 607         24                       56         0
โดดตกึตาย 36 0 1,079       70                       65         8

รวม 924 71 10,852      2,222                      1,223      93  
 

ตารางท่ี 4.2 ตัวอย่างข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการฆ่าตัวตาย ท่ีมีการจัดทําเป็นโครงสร้าง 
 

วิธีการรวม พฤติกรรมรวม สถานท่ี เวลา ปัจจยั การเรียน ความรกั เศรษฐกิจ สุขภาพ ครอบครวั การทาํงาน การเมอืง จิตใจ เพศ วยั ใครทาํให้เกิด วิธีแก ้ปัญหา

ผูกคอตายกนิยา อยากฆ่าตวัตาย
อยากฆ่าตวัตาย ความรกัเศรษฐกจิจติใจ ผดิหวงักบัความรกั โดนโกง หดหู่ซมึเศรา้ ผู้ชาย พ่อ

กนิยา อยากฆ่าตวัตาย จติใจ ดอ้ยคา่ ผู้หญงิ
อยากฆ่าตวัตาย ครอบครวั ความสมัพนัธ์ในครอบครวั ผู้ชาย พ่อแม่

อยากฆ่าตวัตาย บา้น ครอบครวัจติใจ ความสมัพนัธ์ในครอบครวั หดหู่ซมึเศรา้ ผู้หญงิ วยัรุน่
อยากฆ่าตวัตาย

อยากฆ่าตวัตาย ครอบครวัจติใจ ความสมัพนัธ์ในครอบครวั ดอ้ยคา่ ผู้หญงิ แม่
อยากฆ่าตวัตาย เศรษฐกจิจติใจ ปัญหาดา้นรายได้ ความเครยีด วยัรุน่

อยากฆ่าตวัตาย บา้น ครอบครวัจติใจ ถูกตาํหนิ ดอ้ยคา่ ผู้หญงิ วยัรุน่ พ่อแม่
กระโดดตกึให้รถชนแทง อยากฆ่าตวัตาย บา้น ผู้หญงิ

อยากฆ่าตวัตาย การทาํงานจติใจ ถูกตาํหนิ ผดิหวงัจากงาน ความเครยีด
ให้รถชน อยากฆ่าตวัตาย ครอบครวั ความสมัพนัธ์ในครอบครวั วยัรุน่ พ่อแม่

อยากฆ่าตวัตาย

ทาํรา้ยตวัเอง อยากฆ่าตวัตาย บา้น การเรยีนครอบครวั ผลการเรยีน ความสมัพนัธ์ในครอบครวั ผู้หญงิ วยัรุน่ พ่อแม่
อยากฆ่าตวัตาย บา้น ครอบครวั ความสมัพนัธ์ในครอบครวั แม่

อยากฆ่าตวัตาย บา้น การเรยีนครอบครวัจติใจ ไม่ไดเ้รยีนต่อ ความสมัพนัธ์ในครอบครวั ความเครยีด ผู้หญงิ วยัรุน่ พีน้่องญาติ
อยากฆ่าตวัตาย เศรษฐกจิจติใจ หน้ีสนิ รูส้กึอาย ผู้ชาย

อยากฆ่าตวัตาย ความรกั ผดิหวงักบัความรกั
กนิยา อยากฆ่าตวัตาย ผู้ชาย

อยากฆ่าตวัตาย บา้น ครอบครวัจติใจ ถูกตาํหนิ ความเครยีด วยัรุน่ แม่
พยายามฆ่าตวัตาย ครอบครวั ถูกตาํหนิ ผู้หญงิ วยัรุน่

อยากฆ่าตวัตาย เศรษฐกจิการทาํงานจติใจ หน้ีสนิ ไม่มงีานทาํ หดหู่ซมึเศรา้ ผู้ชาย
อยากฆ่าตวัตาย ความรกัจติใจ ผดิหวงักบัความรกั ดอ้ยคา่

อยากฆ่าตวัตาย บา้น กลางคนื เศรษฐกจิจติใจ ปัญหาดา้นรายได้ ความเครยีด ผู้หญงิ วยัรุน่ พี่  
เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีโครงสร้างจากโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการฆ่าตัวตายเพ่ือแสดง

ภาพเบ้ืองต้นของข้อมูล (Basic Data Visualization) ในด้านพฤติกรรมการฆ่าตัวตายพบว่าข้อมูลท่ีปรากฏ
มากท่ีสุดลําดับแรกคืออยากฆ่าตัวตายหรือคิดฆ่าตัวตาย หมายถึงคนท่ีต้องการฆ่าตัวตายแต่ยังไม่เคยลงมือทํา
จํานวน 2,075 รายการคิดเป็นร้อยละ 86.93 ตัวอย่างเช่น 
 “อยากฆ่าตัวตาย / คือมันมีหลายเร่ืองหลายปัญหาท่ีเข้ามาในชีวิตมากอ่ะเเค่ตอนน้ีอายุ 15 ยังมีปัญหา
เยอะแบบน้ี บางครั้งเราก็อยากได้กําลังใจจากคนในครอบครัวบ้างแต่ไม่มีเลย มีแต่ตอกยํ้าซํ้าเติม คือเราเหน่ือย
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เราท้อ เม่ือก่อนเราเป็นคนท่ีย้ิมเก่งมากแต่ในตอนน้ีเราได้แต่ร้องไห้ เราอยากฆ่าตัวตาย เราอยากจะจบปัญหา
ของตัวเอง แบบโง่ๆ อยากตายให้พ้นๆไป ถ้าไม่มีเราอยู่คนในบ้านคงมีความสุขมากอ่ะ” 
 “อยากฆ่าตัวตาย / คือตอนเราข้ึนบ้านเเล้วช้ันสองมีระเบียงเช่ือมกับช้ันกับช้ันหน่ึงท่ียืนออกไปทําให้
เห็นช้ันหน่ึง เเล้วเรามีความรู้สึกอยากกระโดดลงไปอะค่ะ เเบบไม่กลัวเวลามองเหมือนเม่ือก่อน อาการเเบบน้ีมี
หลายคร้ังเเล้วค่ะ บางทีล้างมีดก็อยากจะลองมาเเทงตัวเองเห็นรถก็อยากจะเดินไปให้รถชน ชอบจินตนาการ
เวลาตัวเองฆ่าตัวตายโดยวิธีต่างๆเป็นบางคร้ังค่ะ ช่วยอธิบายอาการเเบบน้ีหน่อยค่ะ” 
 “อยากฆ่าตัวตายแต่กลัวไม่ตาย / เราจะตายด้วยยานอนหลับได้อย่างไรบ้าง? กีเม็ด? นานไม? ..ตอบกัน
ด้วยนะครับขอบคุณครับ” 
 “ผมเป็นไบโพล่า แต่ครอบครัวไม่เคยสนใจและแคร์ความรู้สึกผมเลย / คนท่ีบ้านชอบเอาอารมมาคุยกัน
คุยกันทีไรก็ทะเลาะกันเพราะเร่ืองไม่เป็นเรื่องทุกที จากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่โตตลอด ผมควรจะหลีก
เลียงอย่างไงดีผมอึกอัดมากผมอยากจะฆ่าตัวตายวันละหลายๆหน ผมควรทําอย่างไงดี” 

รองลงมาเป็นพยายามฆ่าตัวตาย หมายถึงคนเคยฆ่าตัวตายแต่ยังไม่ตายจํานวน 178 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 7.46 ตัวอย่างเช่น  
 “แฟนพยายามฆ่าตัวตายหลังจับได้ว่าเขาจดทะเบียนแต่งงานกับผู้หญิงคนนึง / แล้วค่อยกลับมาก็ได้. 
เขาร้องไห้ และบอกว่า ขอโทษ อย่าท้ิงไปเลย เขาไม่เหลือใครแล้ว . . แล้วเราก็เริ่มขนของเราออกจากห้อง ไป
นอนห้องเพ่ือน จนเช้า ก็มีข้อความจากเขา ว่าจะกินยาฆ่าตัวตาย จะโดดตึกให้ตาย เพราะไม่เหลือใครแล้ว…” 
 “แฟนผมเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วครับ / คือแฟนผมเป็นโรคซึมเศร้าครับคือ
กําลังรักษาอยู่แต่เม่ือไม่กี่เดือนก่อนเธอพยายามกินยานอนหลับเพ่ือฆ่าตัวตายครับเธอกินรวมกับยาแก้โรค
ซึมเศร้าไป30-40เม็ดจนเธอสลบไปประมาณวันนึงครับแต่เธอรอดมาได้…” 
 “ถ้าน้องสาวเจอปัญหาร้ายแรงถึงข้ันคิดฆ่าตัวตายมาแล้วจะทําไงดี / ฆ่าตัวตายแต่โชคดีท่ีเพ่ือนไปเจอ
เลยส่งโรงพยาบาลทันเวลา…” 
 “กิน amlopine 10 mg 12เม็ด จะตายไหมคับ / เพ่ือนมันฆ่าตัวตายคับ ตอนน้ีอยู่โรงบาล” 

ตามมาด้วยคนท่ีมีพฤติกรรมอยากฆ่าตัวตายและก็อยากฆ่าคนอ่ืนด้วยจํานวน 64 รายการคิดเป็น   
ร้อยละ 2.68 ตัวอย่างเช่น 
 “รู้สึกอยากฆ่าทุกคนและฆ่าตัวตายอาการแบบน้ีเรียกโรคจิตรึเปล่าคะ? / เราเป็นคนไม่มีพ่อ เรามีแต่แม่ 
แม่เราเป็นคนมีฐานะดีมากๆ คนนึง แม่รักเรามากแต่แกไม่ค่อยมีเวลาให้เราเพราะแกเป็นเส้นเลือดตีบและต้อง
ทํางานด้วย แกรู้ตัวว่าอยู่ได้อีกไม่นาน แกเลยส่งเรามาอยู่ต่างจังหวัดให้เรามาอยู่กับป้ากับพ่ีอีก2คน พ่ีคนนึงดีกับ
เรามากๆ ส่วนอีกคนเป็นคนท่ีเราเกลียดมากๆ พ่ีคนน้ีทําให้เราคิดอยากฆ่า…” 
 “ชีวิตหนูเศร้ามากจริงๆ อยากฆ่าตัวตาย อยากฆ่าคนอ่ืน เบ่ือชีวิตแบบน้ี หนูปกติไหมคะ? (อยากเล่า
ชีวิตท่ีผ่านมา) / ถ้าใครอ่านจบหนูขอให้ได้บุญของหนูนะคะ หนูแค่อยากให้มีซักคนท่ีเข้าใจหนูก็เท่าน้ัน...ตอนน้ี
อายุ14 น่ีเป็นกระทู้แรก เคยอ่านมาหลายกระทู้มากเก่ียวกับปัญหาชีวิตของคนอ่ืน ท่ีว่าหนักๆของมีบ้าง แต่หนู
ว่าของหนูมันสุดจะทนจริงๆ เคยคิดฆ่าตัวตายต้ังแต่ป.4ค่ะ” 
 “ป่วย / โรคซึมเศร้า /โรคประสาท / หรือคิดไปเอง / ชอบคิดมากตลอดเวลา ใจไม่น่ิงหมกมุ่น บางทีก็
อยากฆ่าตัวตาย บางทีก็อยากฆ่าคน...” 

ลําดับถัดมาเป็นฆ่าตัวตาย หมายถึงคนท่ีตายไปแล้ว โดยข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมีการกล่าวถึงญาติหรือ
คนรู้จักท่ีฆ่าตัวตายไปแล้วจํานวน 48 รายการคิดเป็นร้อยละ 2.68 ตัวอย่างเช่น  
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“เม่ือรุ่นน้องฆ่าตัวตายด้วยโรคซึมเศร้าและน่ีคือเหตุผลท่ีเราได้รับรู้ก่อนเค้าจะตาย...น้องเล่าให้ฟังว่าท่ี
บ้านมีปัญหาครอบครัว ฐานะท่ีบ้านลําบาก” 

“แฟนฆ่าตัวตาย ฉันทนกับความเจ็บปวดน้ีไม่ไหว ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป” 
ท่ีเหลือเป็นข้อมูลรายการท่ีผสมระหว่างอยากฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตาย 

และอยากฆ่ารวมจํานวน 22 รายการคิดเป็นร้อยละ 0.92 ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.1 
 

      
ภาพท่ี 4.1 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 
 ในด้านวิธีการฆ่าตัวตายมีรูปแบบท่ีหลากหลายโดยพบว่าเป็นการกินยาตาย และการผูกคอตายมาก
ท่ีสุดจํานวนอย่างละ 159 รายการคิดเป็นร้อยละ 23.7 สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมท่ีพบว่าวิธีการ
ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่คือ แขวนคอตายและกินยาตาย (วงค์พรรณ์ มาลารัตน์ และคณะ, 2557, น.22, 25) 
ตัวอย่างเช่น 

 “หายาฆ่าตัวตาย / เรื่องทั้งหมดไม่แต่ง แต่มันคือเรื่องจริงๆของผม (ใครท่ีรู้ว่าตายอย่างไงไม่เจ็บปวด 
หรือ ใครรู้ว่ายาฆ่าตัวตาย สามารถซ้ือได้ท่ีไหน ช่วย เม้นบอกหน่อย” 

 “รู้สึกเครียดสะสมบ่อยๆจนอยากฆ่าตัวตายจังเลยค่ะ / บังคับให้ไปนอนกับผู้ชายอื่น เราทนไม่ได้ก็กินยา
ฆ่าตัวตาย แต่มันไม่ตาย โดนพ่อแม่ตบตีต้ังแต่เด็ก จนตอนน้ีเครียดจนหาทางออกไม่ได้ มีแฟน แฟนก็ชอบบ่น
ชอบทําหน้าเหมือนเบ่ือหน่ายเราตลอด เครียดมากค่ะ อยากฆ่าตัวตาย แต่เราก็ต้องดูแลครอบครัวเราอีกหลาย
ชีวิต จะทําไงดีคะ เราไม่มีใครให้ปรึกษาจริงๆ ปรึกษาก็โดนด่ากลับมาตลอด” 
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 “ปัญหาชีวิต / เคยฆ่าตัวตายคร้ังหน่ึงโดยการกินยา..14เม็ดชักเข้าโรงพยาบาล หมอบอกเป็นโรค
ซึมเศร้าตอนน้ีไม่มีเพ่ือนเล่นไม่มีเพ่ือนคบไม่มีใครสนใจพ่อเเม่ไม่สนใจการเรียนตกตํ่าไปหาหมอก็ได้เเต่คําพูด
เดิมๆ ว่าไม่เป็นไรตอนน้ีหมกตัวอยู่เเต่ในห้องปรึกษาใครไม่ได้ควรทําไงดีคะ” 

 “อยากฆ่าตัวตาย ผมเหน่ือย.. / คิดอยู่ว่าจะกินยาตายดีไหมจะได้ไม่ต้องเจ็บเยอะ จะได้ไม่ต้องมา
ทรมาน ผมหายไปสักคนโลกน้ีคงไม่เป็นอะไร มันคงไม่ระเบิดหรอกถ้าผมหายไป ดีออกจะได้ไม่มีคนมาแย้ง
อากาศหายใจ แผลๆน้ีอาจเป็นข้อความสุดท้ายของผมเพราะผมไม่อยากอยู่แล้ว” 

 “อกหักค่ะ คิดว่าตัวเองอาจเป็นโรคซึมเศร้า เพราะอยากฆ่าตัวตาย อยากออกมาจากตรงน้ีค่ะ / เราอก
หักค่ะ ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีอยากฆ่าตัวตาย ค่ะ เราคิดบ่อยจนกลัวว่าสักวันจะออกมาจากตรงน้ันไม่ได้เหมือนท่ีผ่านมา 
เราไม่รุว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าไหม เวลามีปัญหาเราชอบเก็บไว้คนเดียว จนถึงตอนน้ีเราอกหัก แล้วเราก็เดินไป
แขวนสายไฟบนราวตากผ้า คิดจะผูกคอค่ะ เราเคว้งคว้าง เราโดดเด่ียว ช่วยเราออกไปจากตรงน้ีที เราอธิบาย
ความรุสึกของเราออกมาเป็นคําพูดไม่ได้ มันมีหลายความรุสึกเหลือเกิน เหน่ือยจังเลยค่ะ” 

 “พยายามจะฆ่าตัวตายหลายรอบแล้ว แต่ไม่ตายสักที!! / คือ..ใครหลายๆคนท่ีอยากจะฆ่าตัวตายเพราะ
ปัญหาต่างๆนิก็เข้าใจ แต่เราก็เอะใจว่า ทําไมเราฆ่าตัวตายมาหลายรอบแล้ว ทําไมเรายังไม่ตาย..อย่างเช่น ผูกขอ
กับเชือกแน่ๆแล้วนอน ต่ืนขึ้นมาเชือกเส้นน้ันก็หายไปแล้ว ควรทําไงดี!!” 

 “อยากผูกคอตาย / รู้สึกชีวิตไม่มีค่า การท่ีมีอยู่ของเราดูไร้ค่ามาก ทําทุกอย่าง ต้ังใจเรียน การงานทําดีๆ 
ให้พ่อแม่ภูมิใจ” 

 รองลงมาเป็นการทําร้ายตัวเองจํานวน 99 รายการคิดเป็นร้อยละ 14.75 ตัวอย่างเช่น 

 “อยากฆ่าตัวตาย เพราะครอบครัว / บอกตรงๆเลย เรารู้สึกเบ่ือหน่ายกับชีวิตครอบครัวของเรามากๆ 
คือเราเป็นคนท่ีรักครอบครัวนะแต่มักเป็นคนท่ีไม่อยากจะบอกหรือว่าพูดอะไรมากมายเพราะไม่อยากมีปัญหา 
เม่ือไรท่ีบ้านเรามีปัญหาทุกคนในครอบครัว หรือแม้แต่จะอยู่ต่างบ้านกันก็จะรู้ไปหมด และคอยตอกย้ําซํ้าเติม ว่า
กล่าว แต่ไม่เคยเลยท่ีจะให้กําลังใจกัน มันเลยเกิดความอึดอัด มันรู้สึกเบ่ือหน่าย มันทําให้เราไม่อยากจะอยู่อีก
ต่อไปเลย บางทีเราถึงข้ันทําร้ายตัวเอง…” 

 “โดนล้อ โดนว่า จนอยากฆ่าตัวตาย กลายเป็นคนสองบุคลิกรู้สึกสับสน / เราโดนล้อบ่อยมาก เพราะตัว
เล็กมาก มีโรคประจําตัว เสียงผู้ชายไม่เหมือนคนอ่ืน มันก็จริงนะท่ีว่าคนเราโดนล้อ เหตุเพียงเพราะว่า"ไม่เหมือน
คนอ่ืน" ท้ังครู ภารโรง เพ่ือน รุ่นพ่ี รุ่นน้อง ยาม ทุกคนเห็นเราเป็นตัวตลกเเต่เราก็ตลกจริงๆน่ันเเหละ บางทีทน
กับคําดูถูกไม่ได้ ทนคําล้อไม่ได้จนเก็บมาร้องไห้ก็มีจนตอนน้ีคิดว่าตัวเองเป็นประสาทไปเเล้ว บางครั้งถึงกับขูดคอ
ตัวเอง ตบหน้า ทุบอก จิกเน้ือตัวเอง ท้ังเครียดหัวเราะคนเดี...” 

 “เราบ้าหรือเป็นอะไร / เวลาเราทะเลาะกับแฟน เราจะมักทําร้ายตัวเอง หรืออยากฆ่าตัวตาย แล้วก็มา
น่ังร้องไห้ แล้วก็น่ังย้ิมคนเดียวสักพัก แต่ตอนทําร้ายร่างกายตัวเอง เราจะร้องไห้ด้วย เวลาทําร้ายร่างกายจะไม่
รู้สึกเจ็บจนได้สติมาเอง” 

 ตามมาด้วยกระโดดตึกจํานวน 41 รายการคิดเป็นร้อยละ 6.11 ตัวอย่างเช่น 

 “อยากฆ่าตัวตาย ทําไมชีวิตเราดูไม่มีคุณค่าจังเลย / ลึกๆแล้วเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือป่าว บางทีก็เฟล
กับคําพูดของคนแบบไม่อยากจะทําอะไรเลยท้ังวันก็มี บางก็อยากฆ่าตัวตาย วันละหลายๆรอบ กลัวบาปนะ กลัว
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ตายเกิดหลายร้อยชาติ กลัวตกนรก แต่ไม่รู้เราจะหาทางออกยังไงดี เบ่ือ เคยอยากกระโดดลงมาจากช้ัน3 แต่
กลัวแขนขาหัก คอหัก” 

 “เราเป็นโรคซึมเศร้ารึเปล่า? / อยู่เราก็เป็นภาระเปล่าๆเราเคยคิดถึงข้ันว่าอยากฆ่าตัวตายอยากกระโดด
ตึกตาย…” 

 “ชีวิตหนูเศร้ามากจริงๆ อยากฆ่าตัวตาย อยากฆ่าคนอ่ืน เบ่ือชีวิตแบบน้ี หนูปกติไหมคะ? (อยากเล่า
ชีวิตท่ีผ่านมา) / ออกมาให้หมดให้ทุกคนช่วยคิดที ช่วงม.1หนูมีเงินเก็บแต่ยายก็ให้บ้างไม่ให้บ้าง ค่ารถหนูก็ออก
เอง หนูเก็บจากบางคร้ังท่ีไปรร.แล้วยายให้ ม.1มันโตแล้วค่ะสังคมเปล่ียนไป ยายชอบยืมเงินแล้วไม่คืนเขาก็บ่น
ว่าเลี้ยงมายังจะเอากับกูอีก ค่ะคิดฆ่าตัวตายจะกระโดดตึก…” 

 ส่วนท่ีเหลือเป็นกรีดแขนจํานวน 27 รายการคิดเป็นร้อยละ 4.02 กระโดดนํ้าจํานวน 17 รายการคิดเป็น
ร้อยละ 2.53 และวิธีผสมผสาน เช่น ผูกคอตายและกินยาตายจํานวน 12 รายการคิดเป็นร้อยละ 1.79 ผูกคอ
ตายและกรีดแขนจํานวน 10 รายการคิดเป็นร้อยละ 1.49 ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามวิธีการฆ่าตัวตาย 
 สําหรับสถานท่ีซ่ึงเก่ียวข้องกับการฆ่าตัวตายพบว่าส่วนใหญ่เกิดข้ึนท่ีบ้านจํานวน 169 รายการคิด
เป็นร้อยละ 96.57 ท่ีเหลือเป็นหอพัก โรงพยาบาล และโรงเรียนอย่างละ 2 รายการคิดเป็นร้อยละ 1.14        
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ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.3 สะท้อนให้เห็นว่าบ้านซ่ึงน่าจะเป็นท่ีมนุษย์รู้สึกอบอุ่น และปลอดภัยท่ีสุดกลับ
กลายเป็นสถานท่ีซ่ึงเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามสําหรับสถานท่ีซ่ึงเก่ียวข้องกับการฆ่าตัวตาย 
 ขณะท่ีช่วงเวลาซ่ึงเก่ียวข้องกับการฆ่าตัวตายมากท่ีสุดพบว่าเป็นช่วงเวลาเช้าจํานวน 12 รายการคิด
เป็นร้อยละ 41.38 รองลงมาเป็นเวลากลางคืนจํานวน 9 รายการคิดเป็นร้อยละ 31.03 ตามมาด้วยเวลาเย็น
จํานวน 6 รายการคิดเป็นร้อยละ 20.69 และเวลาบ่ายจํานวน 2 รายการคิดเป็นร้อยละ 6.9 ดังรายละเอียด
แสดงในภาพท่ี 4.4 และเม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการฆ่าตัวตายจําแนกตามช่วงเวลาพบว่า
พฤติกรรมการฆ่าตัวตายเกิดในช่วงกลางคืนโดยพบข้อมูลจํานวน 1 รายการ พฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายพบ
ข้อมูลจํานวน 8 รายการส่วนใหญ่เกิดช่วงเวลาเช้าจํานวน 5 รายการ ตามมาด้วยเวลาเย็นจํานวน 2 รายการ 
และเวลากลางคืนจํานวน 1 รายการ ขณะท่ีพฤติกรรมอยากฆ่าตัวตายพบข้อมูลจํานวน 20 รายการส่วนใหญ่เกิด
ช่วงเวลากลางคืนและเช้าอย่างละ 7 รายการ เวลาเย็นจํานวน 4 รายการ และเวลาบ่ายจํานวน 2 รายการ      
ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.5 
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ภาพท่ี 4.4 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามช่วงเวลาซ่ึงเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.5 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการฆ่าตัวตายกับช่วงเวลา 
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 ในส่วนของลักษณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงพบข้อมูลจํานวน 878 
รายการคิดเป็นร้อยละ 64.23 ตามมาด้วยเพศชายจํานวน 482 รายการคิดเป็นร้อยละ 35.26 และเพศท่ีสาม
จํานวน 7 รายการคิดเป็นร้อยละ 0.51 ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.6 ข้อมูลน้ีแตกต่างจากข้อมูลของกรม
สุขภาพจิตที่พบว่าเพศชายมีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าเพศหญิงท่ีเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะข้อมูลผลการศึกษา
น้ีรวมบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการฆ่าตัวตายท้ังประเภทท่ีอยากฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตายและอยากฆ่า
คนอ่ืน ขณะท่ีข้อมูลของกรมสุขภาพจิตมีเฉพาะการฆ่าตัวตายเท่าน้ัน ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ฆ่าตัวตายจําแนกตามเพศพบว่ากรณีของพฤติกรรมการฆ่าตัวตายมีสัดส่วนของเพศหญิงและเพศชายใกล้เคียงกัน
คือจํานวน 17 รายการ และ 15 รายการตามลําดับ ขณะท่ีพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายพบว่าสัดส่วนของเพศ
หญิงมากกว่าเพศชายกว่าเท่าตัวกล่าวคือพบข้อมูลเพศหญิงจํานวน 67 รายการคิดเป็นร้อยละ 67.86 และเพศ
ชายเพียงจํานวน 36 รายการคิดเป็น ร้อยละ 32.14 ส่วนพฤติกรรมอยากฆ่าตัวตายก็พบข้อมูลในลักษณะ
เดียวกันคือสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชายเกือบเท่าตัวกล่าวคือพบข้อมูลเพศหญิงจํานวน 752 รายการคิด
เป็นร้อยละ 63.62 และเพศชายเพียงจํานวน 423 รายการคิดเป็นร้อยละ 35.79 ท่ีเหลือเป็นเพศท่ีสามจํานวน 7 
รายการคิดเป็นร้อยละ 0.59 พฤติกรรมอยากฆ่าตัวตายและอยากฆ่าก็พบว่าสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชายกว่าเท่าตัวกล่าวคือพบข้อมูลเพศหญิงจํานวน 20 รายการคิดเป็นร้อยละ 76.92 และเพศชายเพียงจํานวน 6 
รายการคิดเป็นร้อยละ 23.08 ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.6 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียซ่ึงเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายจําแนกตามเพศ 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์  

 

4-11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.7 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการฆ่าตัวตายกับเพศ 
 ในด้านวัยของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นเยาวชนพบข้อมูลจํานวน 214 
รายการคิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาเป็นวัยรุ่นจํานวน168 รายการคิดเป็นร้อยละ 34.15 ตามมาด้วยวัยทํางาน
จํานวน 94 รายการคิดเป็นร้อยละ 19.11 เด็กจํานวน 14 รายการคิดเป็นร้อยละ 2.85 และผู้สูงอายุน้อยท่ีสุด
เพียง 2 รายการคิดเป็นร้อยละ 0.41 การท่ีสัดส่วนของผู้สูงอายุน้อยกว่าวัยอ่ืนๆ อาจเป็นผลมาจากการความ
นิยมใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุท่ีน้อยกว่าวัยอ่ืนๆ โดยรายละเอียดของข้อมูลด้านวัยของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ
การฆ่าตัวตายแสดงในภาพท่ี 4.8 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการฆ่าตัวตายจําแนกตามวัยพบว่ากรณี
ของพฤติกรรมการฆ่าตัวตายจํานวน 8 รายการพบว่าเป็นวัยทํางานและเยาวชนอย่างละ 3 รายการ และวัยรุ่น 2 
รายการ ขณะท่ีพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายพบว่าส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นจํานวน 33 รายการ รองลงมาเป็นวัย
ทํางานจํานวน 12 รายการ เยาวชนจํานวน 7 รายการ และเด็กจํานวน 2 รายการ ส่วนพฤติกรรมอยากฆ่าตัว
ตายพบว่าส่วนใหญ่เป็นเยาวชนจํานวน 193 รายการ รองลงมาเป็นวัยรุ่นจํานวน 128 รายการ ตามมาด้วยวัย
ทํางานจํานวน 78 รายการ เด็กจํานวน 10 รายการ และผู้สูงอายุจํานวน 2 รายการ ขณะท่ีพฤติกรรมอยากฆ่า
ตัวตายและอยากฆ่าพบสัดส่วนของวัยรุ่น เยาชน และเด็กไม่ต่างกันคือจํานวน 4 รายการ 3 รายการ และ 2 
รายการตามลําดับ ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.9 
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ภาพท่ี 4.8 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียซ่ึงเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายจําแนกตามวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.9 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการฆ่าตัวตายกับวัย 
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 ในด้านปัจจัยท่ีทําให้เกิดการฆ่าตัวตายพบว่าปัจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดคือด้านจิตใจพบข้อมูลจํานวน 
993 รายการคิดเป็นร้อยละ 49.58 ตัวอย่างเช่น 
 “...อยากจะฆ่าตัวตายบ่อยมากค่ะ รู้สึกว่าอยากจะนอนหลับไปยาวๆแล้วไม่ต้องต่ืนข้ึนมาอีกเลย จะมี
บางครั้งท่ีรู้สึกเศร้า มันดาวน์มากๆ เครียดด้วย หลายๆเรื่องเลยค่ะ...” 
 “มีใครเบ่ือจนอยากฆ่าตัวตายบ้าง / คือ ชีวิตน้ีไม่มีอะไรต่ืนเต้น น่าสนุกอีกแล้ว แล้วเบ่ือจนอยากจะฆ่า
ตัวตาย ทรมานกับความเบ่ือ” 
 “อยากฆ่าตัวตายแบบไม่ต้องสนใจชีวิตจังเลย / เครียดมาก อยากระบาย” 
 “รู้สึกโดดเดี่ยว เหมือนไม่มีใคร ชีวิตไม่ค่อยมีความรู้ รู้สึกน้อยใจในตัวเอง อยากฆ่าตัวตายในบางที แบบ
น้ีเรียกว่าปกติไหมคะ…” 
 “ทําอย่างไรเม่ือเริ่มมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย? / จากความเครียด กลายเป็นเครียดเรื้อรัง พัฒนามาเป็น
โรคซึมเศร้า ตอนน้ีเริ่มมีความคิดฆ่าตัวตายเข้ามา 10ปีท่ีผ่านมา เรามาถึงจุดน้ีได้อย่างไร เราคิดว่าตัวเองมี
ความสุขมาโดยตลอด พอทุกข์ก็ทําเป็นไม่สนใจ พยายามมองข้ามไป คิดว่าตัวเองเข้มแข็ง ไม่อ่อนไหวกับอะไร
ง่ายๆ พอ” 
 รองลงมาเป็นปัจจัยด้านครอบครัวจํานวน 249 รายการคิดเป็นร้อยละ 12.43 ตัวอย่างเช่น 
 “ฆ่าตัวตาย / คือผมอยากฆ่าตัวตายเน่ืองจากผมไม่ถูกกับพ่อแม่ ผมควรทําดีไหมครับเน่ืองจากมันจะทํา
ให้พวกท่านสบายใจไม่ต้องมีลูกเลวๆอย่างผม ขอคนท่ีแนะนําผมหน่อยครับ” 
 “อยู่บ้านแล้วทุกข์ใจอยากฆ่าตัวตาย / อีห่า พ่อแม่ไม่สั่งสอนหรอ โคตพ่อโคตแม่ จะไปตายห่าท่ีไหนก็ไป 
อีเด็กเวร คือบางเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องไม่ได้ผิดหรือเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ชอบด่าเราแบบน้ี จนเรานอนร้องไห้เคยคิด
อยากฆ่าตัวตาย คือนอนร้องไห้ทุกคืน ท้ังๆท่ีแบบงานบ้านเราก็ทําทุกอย่างงานประจําเราก็ทําแล้ว” 
 “อยากฆ่าตัวตายเพราะท่ีบ้านไม่มีใครเข้าใจผม/ ครอบครัวผมมีพ่อแม่และลูกชาย 3 ซ่ึงผมเป็นคนกลาง 
แล้วปัญหาคือเราเป็นชาวต่างชาติหมดเลย ประเทศตุรกี แต่ย้ายกันมาท่ีไทยได้ 9 ปีแล้ว และผมได้ใช้ชีวิตช่วง
วัยรุ่นกับเด็กไทยและได้วัฒนธรรมคนไทย แต่บ้านผมมีความคิดของตัวเองและไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างมากจน
ผมไม่สามารถคุยกับพ่อแม่ได้แบบเข้าใจกัน เช่น จะไปเดินเล่นตลาดรถไฟ คือแค่น้ีอะถ้าจะบอกทางพ่อแม่เขาจะ
แบบ ไปทําไม ไปทําไร คือขนาดน้ันเลย” 
 “โดนพ่อแม่ด่าจนท้อ จนอยากฆ่าตัวตาย / คาตีนกูแน่ ไอ้สันดาน " และอีกสารพัดเลยครับ ผมเป็นลูก
คนเดียวครับ ผมอยากหนีออกจากบ้าน อยากไปไกลจากพ่อแม่ หนักเข้าจนอยากฆ่าตัวตายด้วยซํ้า แต่ก็ทําไม่ได้ 
เพราะผมไม่กล้าท้ิงพ่อแม่ไปไหน ท่าน2คนก็อายุ40กว่ากันท้ังสองคนแล้ว และผมเป็นลูกคนเดียวอีก…” 
 “ถ้าหนูตายไปพ่อกับแม่คงมีความสุขมากกว่าน้ี / หายไปบ้าง แต่ทุกวันน้ีมันเลวร้ายมากค่ะ ทุกคร้ังท่ีหนู
มีอาการดาวน์หนูจะได้ยินเสียงในหัวในฆ่าตัวตาย ทําร้ายตัวเอง เป็นบ่อยครั้งมากค่ะ กลางคืนก็นอนไม่หลับ 
ตอนเช้าก็แถบไม่อยากจะต่ืนข้ึนมาเจอกับชีวิตท่ีสุดแสนจะเฮงซวย แบบน้ีถ้าหนูตายไปครอบครัวคงจะอบอุ่นกว่า
น้ีนะคะ” 
 ตามมาด้วยปัจจัยด้านครอบครัวและจิตใจผสมกันจํานวน 172 รายการคิดเป็นร้อยละ 8.59 
ตัวอย่างเช่น 
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 “เครียด / เครียดมากเลยค่ะ ไม่รู้ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าไหม เริ่มกลายเป็นเด็กท่ีเครียดมากๆต้ังแต่ท่ีพ่อ
แม่เลิกกัน ต้ังแต่น้ันก็เจอปัญหาเยอะมากค่ะ อยู่แต่กับตัวเองจากท่ีเคยร่าเริงมากๆทุกวันน้ีมีอะไรมากระทบจิตใจ
ย่ิงโดยเฉพาะเร่ืองครอบครัวนิดหน่อยก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายแล้วค่ะ แบบน้ีควรทํายังไงดีคะ” 
 “เคยเครียดๆ จนอยากฆ่าตัวตายไหม? / ตอนน้ีเราเครียดมาก เราไม่อยากอยู่เป็นตัวภาระของใครอีก
แล้ว เราเหน่ือยกับการเรียน แล้วยังมาถูกด่าอีกว่า "สร้างแต่ภาระให้ เหน่ือย" เราแค่ไปออกกําลังกายกลับเพ่ือน
หลังเลิกเรียน แล้วโดนตํารวจยึดรถ เราไม่ได้ออกไปเท่ียวทุกวัน เรากลับบ้านไม่ค่ํา เขาไม่เคยฟังเหตุผลกับเราเลย
ว่าทําไมทํายังง้ี เขาฟังแต่คนอ่ืน เขาด่าเราว่าเราบ่นเราก่อนทุกครั้งทุกวัน เราเหนื่อยท่ีจะพูดกับเขา...” 
 “ต้ังใจจะออกไปอยู่เดียว / คือเรา ทนไม่ไหวแล้วอยากย้ายออกไปจากบ้านหลังน้ีมาก เราเหมือนมี
ปัญหาอยู่คนเดียว เราเข้าสังคมไม่เก่งเราเขากับท่ีบ้านไม่ได้แล้วเราก็ไม่ชอบให้ใครบังคับไม่ชอบให้ใครมาจูงจมูก 
เราอึดอัด เราอยู่ไม่ได้อะเคยเครียดมากๆจนอยากฆ่าตัวตาย...” 
 ผลการศึกษาสอดคล้องกับขอมูลของกรมสุขภาพจิตท่ีพบว่าปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด หรือคน
ในครอบครัวและปัญหาด้านจิตใจเป็นสาเหตุสําคัญทําให้เกิดการฆ่าตัวตาย (กรมสุขภาพจิตวอนสื่อระวังเสนอ
ข่าวฆ่าตัวตาย หว่ันคนเลียนแบบ, https:\\news.thaipbs.or.th/content/283373) 
 ปัจจัยด้านความรักจํานวน 119 รายการคิดเป็นร้อยละ 5.94 ตัวอย่างเช่น 
 “แฟนขู่จะฆ่าตัวตาย / คือเราได้ทะเลาะกับแฟน2ครั้งหนักๆ..ครั้งแรกเค้าก็ไล่ให้เรากลับบ้านเรา..เราก็
กําลังห้ิวกระเป๋าออกจากห้องเค้า..หันหลังมาอีกทีเค้าก็ห้อยต่องแต่งๆแล้วดีนะท่ีเราว่ิงไปเอามีดมาทันจนทุกวันน้ี
ท่ีคอเค้ายังมีรอยเชือกอยู่เลย..พอมาคร้ังน้ีเค้าก็กําลังจะทําอีกเราเปิดประตูเข้ามาเจอพอดีเค้าเลยยังไม่ทันได้ทํา
อะไร..เราจะไปเราก็กลัวเค้าจะทําอีกแล้วไม่มีคนเห็นเค้า..เราไม่รู้จะทํายังไงดี…” 
 “ไม่เคยร้องไห้กับความรักควรทํายังไงดีครับ / ผมเป็นผู้ชายคนนึงครับ ท่ีหน้าตาไม่ดีพอสมควร เลย
ผิดหวังกับความรักบ่อยมาก แต่มีอย่างนึงคือทําไมผมไมร้องไห้เลยครับ เจอท้ังนอกใจ เจอท้ังแฟนไปมีอะไรกับ
คนอ่ืน ต่างๆนา ผมเศร้าจนขนาดไม่อยากทําอะไร อยากฆ่าตัวตาย อารมเสียใส่คนอ่ืน บางคนบอกร้องไห้สุดๆจะ
ได้รู้สึกดี แต่คนท่ีไม่เคยร้องไห้อย่างผมควรทํายังไงดีครับ” 
 “คนท่ีแอบชอบเราโดนเราปฏิเสธแล้วอยากฆ่าตัวตาย หลายครั้ง!!เราควรทําไงดี / เค้าก้ทักมา บอกว่า 
เค้ากรีดข้อมือ เราก้ต้องไปตอบไปปลอบ เค้าอยากฆ่าตัวตาย เรื่อยๆท่ีเราพูดว่าเรามีแฟนเเล้ว ก้จะดราม่าใส่เรา
ตลอด เรากับแฟนเก่าไปไม่รอด จนตอนน้ีเรามีแฟนใหม่ เราก้บอกเค้าว่าเรา มีแฟน เราไม่ตอบแชทเค้า พ่ีเค้าทัก
มาบอกเราว่าเค้าผูกคอตายอยู่โรงพยาบาล” 
 “เครียดกับความรัก อยากฆ่าตัวตาย / ผมเครียดกับความรักท่ีเป็นไปไม่ได้มากๆๆ แต่ทําไมถึงทําใจไม่ได้ 
เป็นแบบน้ีมา 2 ปี เคยคิดอยากฆ่าตัวตาย ผมต้องทําไงดีครับ…” 
 “อยากตายค่ะ / คิดถึงแฟนเก่ามากค่ะ อยู่ไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่มีเค้า เค้าคือลมหายใจของหนู ควรทําไงดี
คะ” 
 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจจํานวน 63 รายการคิดเป็นร้อยละ 3.15 ตัวอย่างเช่น 
 “คุณพ่อโดนหลอกให้โอนเงินไป 20 ล้าน กําลังจะฆ่าตัวตาย เราดําเนินการอะไรได้บ้างคะ…” 
 “ผมควรทํายังไงดี / คือว่าผมอยู่กับเเม่ผมเเล้วเเม่ผมติดการพนันมากเกินไปผมควรทํายังไงดีครับคือ
ท่านติดถึงขนาดท่ีว่าผมเกือบจะไม่ใด้เรียนต่อเเล้วตอนน้ีผมควรจะทํายังไงดี (อยากฆ่าตัวตายมากเลยตอนน้ี)” 
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 “เพ่ือนเรามันไม่มีเงินติดตัวสักบาท พ่อมันโดนโกง ไม่มีญาติ ไม่มีตังเรียน ไม่มีเงินจ่ายค่าหอ ไม่มีอะไร
เลย เราอยากช่วยมันนะแต่เราก็ไม่มีเงินเหมือนกัน มันอยากฆ่าตัวตาย มันร้องไห้ทุกวัน เราควรทํายังไงดี? เรา
สงสารมันมาก คืนน้ีก็ไม่รู้ว่ามันจะนอนไหน” 
 “อยากฆ่าตัวตาย / มีใครต้องมาน่ังแก้ปัญหาเรื่องเงินให้พ่อแม่ จนเงินเก็บท่ีเอาไว้กินตอนแก่หมด ไม่
เหลือสักบาท แถมเป็นหน้ีแบงค์ท่ีกู้มาใช้หน้ีให้พ่อแม่ จนตอนน้ีตัวเองแทบจะหมดตัว จนอยากตายไหมคะ เรา
เหน่ือยมาก ท้อมาก พ่อแม่ไม่รู้จักหยุดท่ีจะสร้างหน้ีสินสักที คุยดี ก็แล้ว ทะเลาะ” 
 “อยากฆ่าตัวตาย เหน่ือยเครียด เป็นหน้ีเกือบเเสน อายุแค่21 อยากตายแบบไม่เจ็บปวดตองทํายังไง” 
 โดยรายละเอียดของข้อมูลด้านปัจจัยท่ีทําให้เกิดการฆ่าตัวตายแสดงในภาพท่ี 4.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.10 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียซ่ึงเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายจําแนกตามปัจจัยท่ีทําให้เกิด 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของปัจจัยแต่ละด้านท่ีทําให้เกิดการฆ่าตัวตายพบว่าปัจจัยด้านการเรียน
เป็นผลมาจากผลการเรียนมากท่ีสุดจํานวน 88 รายการคิดเป็นร้อยละ 65.19 รองลงมาเป็นการถูกแกล้งจํานวน 
35 รายการคิดเป็นร้อยละ 25.93 และการไม่ได้เรียนต่อจํานวน 12 รายการคิดเป็นร้อยละ 8.89 ดังรายละเอียด
แสดงในภาพท่ี 4.11 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับปัจจัยด้านการเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการฆ่าตัวตายพบว่า
ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียน การถูกแกล้ง และการไม่ได้เรียนต่อมีสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย             
ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.12 
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ภาพท่ี 4.11 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียซ่ึงเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายจําแนกตามปัจจัยด้านการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.12 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับปัจจัยด้านการเรียนท่ีเก่ียวข้องกับ
การฆ่าตัวตาย 
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 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของปัจจัยด้านความรักพบว่าส่วนมากเกิดจากผิดหวังกับความรักจํานวน 
204 รายการคิดเป็นร้อยละ 99.51 ท่ีเหลือเป็นการหึงหวงจํานวน 1 รายการคิดเป็นร้อยละ 0.49 ดังรายละเอียด
แสดงในภาพท่ี 4.13 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับปัจจัยด้านความรักท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายพบว่า
กรณีผิดหวังกับความรักมีสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงจํานวน 81 รายการคิดเป็นร้อยละ 
52.6 เพศชายจํานวน 70 รายการคิดเป็นร้อยละ 45.45 ท่ีเหลือเป็นเพศท่ีสามจํานวน 3 รายการคิดเป็นร้อยละ 
1.95 ส่วนการหึงหวงเป็นเฉพาะเพศหญิง ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.14 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างวัยกับ
ปัจจัยด้านความรักท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายพบว่ากรณีผิดหวังกับความรักส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นจํานวน 10 
รายการ รองลงมาเป็นเยาวชนและวัยทํางานในสัดส่วนใกล้เคียงกันจํานวน 6 รายการ และ 5 รายการตามลําดับ 
ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.13 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียซ่ึงเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายจําแนกตามปัจจัยด้านความรัก 
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ภาพท่ี 4.14 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับปัจจัยด้านความรักท่ีเกี่ยวข้องกับ
การฆ่าตัวตาย 

 
ภาพท่ี 4.15 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างวัยกับปัจจัยด้านความรักท่ีเกี่ยวข้องกับ
การฆ่าตัวตาย 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
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 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของปัจจัยด้านเศรษฐกิจพบว่าส่วนมากเกิดจากปัญหาด้านรายได้จํานวน 
95 รายการคิดเป็นร้อยละ 54.6 รองลงมาเป็นปัญหาหน้ีสินจํานวน 76 รายการคิดเป็นร้อยละ 43.68 และการ
โดนโกงจํานวน 3 รายการคิดเป็นร้อยละ 1.72 ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.16 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายพบว่ากรณีปัญหาด้านรายได้มีสัดส่วนของเพศหญิง
มากกว่าเพศชายกว่าเท่าตัว โดยเพศหญิงจํานวน 37 รายการคิดเป็นร้อยละ 71.15 เพศชายจํานวน 15 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 28.85 ส่วนปัญหาหน้ีสินพบสัดส่วนของเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกันจํานวน 23 รายการ 
และ 22 รายการตามลําดับ ส่วนการโดนโกงพบเฉพาะเพศชาย ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.17 ส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างวัยกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายพบว่ากรณีปัญหาด้านรายได้ส่วน
ใหญ่เป็นวัยทํางานจํานวน 13 รายการ รองลงมาเป็นเยาวชน 9 รายการ และวัยรุ่น 6 รายการ ส่วนปัญหาหน้ีสิน
เป็นวัยทํางานและเยาวชนในสัดส่วนใกล้เคียงกันจํานวน 11 รายการ และ 9 รายการตามลําดับ ท่ีเหลือเป็นเด็ก
จํานวน 1 รายการ ส่วนการโดนโกงเกิดเฉพาะกับผู้สูงอายุ ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.16 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียซ่ึงเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายจําแนกตามปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
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ภาพท่ี 4.17 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การฆ่าตัวตาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.18 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างวัยกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
การฆ่าตัวตาย 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
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 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของปัจจัยด้านสุขภาพพบว่าส่วนมากเกิดจากการเจ็บป่วยจํานวน 129 
รายการคิดเป็นร้อยละ 98.47 ท่ีเหลือเป็นปัญหาสิ่งเสพติดจํานวน 2 รายการคิดเป็นร้อยละ 1.53 ดังรายละเอียด
แสดงในภาพท่ี 4.19 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับปัจจัยด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายพบว่า
กรณีการเจ็บป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 43 รายการคิดเป็นร้อยละ 60.56 เพศชายจํานวน 28 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 39.44 ส่วนปัญหาสิ่งเสพติดเกิดเฉพาะเพศชาย ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.20 ส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างวัยกับปัจจัยด้านสุขภาพท่ีเก่ียวข้องกับการฆ่าตัวตายพบว่ากรณีการเจ็บป่วยส่วนใหญ่เป็น
เยาวชนจํานวน 13 รายการโดยเกี่ยวข้องกับปัญหาโรคซึมเศร้า รองลงมาเป็นวัยทํางานและวัยรุ่นในสัดส่วน
ใกล้เคียงกันจํานวน 6 รายการ และ 5 รายการตามลําดับ ท่ีเหลือเป็นเด็กจํานวน 2 รายการ และผู้สูงอายุจํานวน 
1 รายการ ส่วนปัญหาสิ่งเสพติดเป็นเฉพาะวัยทํางานจํานวน 1 รายการ ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.19 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียซ่ึงเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายจําแนกตามปัจจัยด้านสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 

 

4-22 

 
ภาพท่ี 4.20 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับปัจจัยด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับ
การฆ่าตัวตาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.21 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างวัยกับปัจจัยด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการ
ฆ่าตัวตาย 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
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 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของปัจจัยด้านครอบครัวพบว่าส่วนมากเกิดจากปัญหาด้านความสัมพันธ์
ในครอบครัวจํานวน 367 รายการคิดเป็นร้อยละ 70.17 รองลงมาเป็นการถูกสมาชิกในครอบครัวตําหนิจํานวน 
156 รายการคิดเป็นร้อยละ 29.83 ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.22 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับ
ปัจจัยด้านด้านครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายพบว่ากรณีปัญหาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวมีสัดส่วน
ของเพศหญิงมากกว่าเพศชายกว่าเท่าตัว โดยเพศหญิงจํานวน 159 รายการคิดเป็นร้อยละ 70.04 เพศชาย
จํานวน 68 รายการคิดเป็นร้อยละ 29.96 ส่วนปัญหาการถูกสมาชิกในครอบครัวตําหนิพบข้อมูลในลักษณะ
เดียวกันคือสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชายกว่าเท่าตัว โดยเพศหญิงจํานวน 62 รายการคิดเป็นร้อยละ 
67.39 เพศชายจํานวน 30 รายการคิดเป็นร้อยละ 32.61 ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.23 ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างวัยกับปัจจัยด้านครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายพบว่ากรณีปัญหาด้านด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและวัยรุ่นจํานวน 58 รายการ และ 46 รายการตามลําดับ ตามมาด้วยวัยทํางาน 
18 รายการ และเด็ก 4 รายการ ส่วนปัญหาการถูกสมาชิกในครอบครัวตําหนิเป็นวัยรุ่นและเยาวชนสัดส่วน
ใกล้เคียงกันจํานวน 30 รายการ และ 26 รายการตามลําดับ ท่ี เหลือเป็นวัยทํางานจํานวน 1 รายการ            
ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.22 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียซ่ึงเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายจําแนกตามปัจจัยด้านครอบครัว 
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ภาพท่ี 4.23 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับปัจจัยด้านครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องกับ
การฆ่าตัวตาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.24 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างวัยกับปัจจัยด้านครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องกับ
การฆ่าตัวตาย 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
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 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของปัจจัยด้านการทํางานพบว่าส่วนมากเกิดจากปัญหาด้านการไม่มีงาน
ทําจํานวน 37 รายการคิดเป็นร้อยละ 63.79 และผิดหวังจากการทํางานจํานวน 21 รายการคิดเป็นร้อยละ 
36.21 ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.25 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับปัจจัยด้านการทํางานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการฆ่าตัวตายพบว่ากรณีปัญหาด้านการไม่มีงานทํามีสัดส่วนของเพศหญิงและเพศชายใกล้เคียงกัน โดยเพศ
หญิงจํานวน 11 รายการ และเพศชายจํานวน 9 รายการ ท่ีเหลือเป็นเพศท่ีสาม 1 รายการ ส่วนปัญหาผิดหวัง
จากการทํางานก็พบสัดส่วนของเพศหญิงและเพศชายใกล้เคียงกันจํานวน 6 รายการ และ 4 รายการตามลําดับ 
ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.26  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.25 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียซ่ึงเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายจําแนกตามปัจจัยด้านการทํางาน 
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ภาพท่ี 4.26 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับปัจจัยด้านการทํางานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการฆ่าตัวตาย 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของปัจจัยด้านจิตใจพบว่าส่วนมากเกิดจากความรู้สึกหดหู่ซึมเศร้า 
จํานวน 650 รายการคิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาเป็นความเครียดจํานวน 523 รายการคิดเป็นร้อยละ 
33.53 ตามมาด้วยรู้สึกด้อยค่าจํานวน 206 รายการคิดเป็นร้อยละ 13.21 รู้สึกโดดเด่ียวจํานวน 89 รายการคิด
เป็นร้อยละ 5.71 รู้สึกเบ่ือจํานวน 54 รายการคิดเป็นร้อยละ 3.46 รู้สึกอายจํานวน 27 รายการคิดเป็นร้อยละ 
1.73 และโรคจิตเวชจํานวน 11 รายการคิดเป็นร้อยละ 0.71 ตามลําดับ ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.27 ใน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับปัจจัยด้านจิตใจท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายพบว่ากรณีความเครียดมีสัดส่วน
ของเพศหญิงมากกว่าเพศชายกว่าเท่าตัว โดยเพศหญิงจํานวน 224 รายการคิดเป็นร้อยละ 70.6 เพศชายจํานวน 
93 รายการคิดเป็นร้อยละ 29.34 ส่วนความรู้สึกด้อยค่าพบสัดส่วนของเพศชายและเพศหญิงไม่ต่างกันมากนัก
โดยเพศหญิงจํานวน 70 รายการ เพศชายจํานวน 52 รายการ และเพศท่ีสามจํานวน 2 รายการตามลําดับ ส่วน
ความรู้สึกหดหู่ซึมเศร้าพบว่าส่วนใหญ่เกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชายกว่าเท่าตัว โดยเพศหญิงจํานวน 278 
รายการ เพศชายจํานวน 111 รายการ และเพศท่ีสามจํานวน 1 รายการตามลําดับ ความรู้สึกเบ่ือเกิดในเพศ
หญิงและเพศชายไม่ต่างกันมากนักโดยเพศหญิงจํานวน 17 รายการ เพศชายจํานวน 13 รายการ และความรู้สึก
โดดเด่ียวก็เกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงจํานวน 32 รายการ เพศชายจํานวน 22 รายการ และ
เพศท่ีสามจํานวน 1 รายการตามลําดับ ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.28 สะท้อนให้เห็นว่าโดยภาพรวมแล้ว
เพศหญิงมีความอ่อนไหวและมีปัญหาด้านจิตใจท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายมากกว่าเพศชาย ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างวัยกับปัจจัยด้านจิตใจท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายพบว่ากรณีความเครียดส่วนใหญ่เกิดกับเยาวชนและ
วัยรุ่นเป็นหลักพบข้อมูลจํานวน 55 รายการ และ 51 รายการตามลําดับ ความรู้สึกด้อยค่าพบสัดส่วนในกลุ่ม
เยาวชนมากท่ีสุดจํานวน 22 รายการ ความรู้สึกอายก็พบในกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นมากท่ีสุดจํานวน 6 รายการ 
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และ 4 รายการตามลําดับ เช่นเดียวกันความรู้สึกหดหู่ซึมเศร้าก็พบในกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นมากท่ีสุดจํานวน 53 
รายการ และ 51 รายการตามลําดับ ความรู้สึกเบ่ือและความรู้สึกโดดเดี่ยวก็พบในกลุ่มเยาวชนมากท่ีสุดจํานวน 
7 รายการ และ 16 รายการตามลําดับ ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.29 โดยภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่ม
เยาวชนและวัยรุ่นมีความเปราะบางด้านจิตใจมากกว่ากลุ่มอ่ืนและสามารถส่งผลต่อการฆ่าตัวตาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.27 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียซ่ึงเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายจําแนกตามปัจจัยด้านจิตใจ 
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ภาพท่ี 4.28 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับปัจจัยด้านจิตใจท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ฆ่าตัวตาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.29 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างวัยกับปัจจัยด้านจิตใจท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ฆ่าตัวตาย 
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 สําหรับบุคคลท่ีเป็นสาเหตุทําให้เกิดการฆ่าตัวตายพบว่าเกิดจากแม่มากท่ีสุดพบข้อมูลจํานวน 135 
รายการคิดเป็นร้อยละ 23.52 รองลงมาเป็นพ่อและแม่จํานวน 123 รายการคิดเป็นร้อยละ 21.43 ตามมาด้วย
พ่อจํานวน 43 รายการคิดเป็นร้อยละ 7.49 สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของสถาบันครอบครัวท่ีโดยแท้จริง
แล้วพ่อแม่น่าจะเป็นความคาดหวังท่ีจะดูแล ปกป้อง สร้างความอบอุ่นในครอบครัวแต่กลับกลายเป็นบุคคลท่ีเป็น
สาเหตุทําให้เกิดการฆ่าตัวตาย ตัวอย่างเช่น 
 “คือผมอยากฆ่าตัวตายเน่ืองจากผมไม่ถูกกับพ่อแม่ ผมควรทําดีไหมครับเน่ืองจากมันจะทําให้พวกท่าน
สบายใจไม่ต้องมีลูกเลวๆอย่างผม ขอคนท่ีแนะนําผมหน่อยครับ” 
 “อยากฆ่าตัวตาย เพราะพ่อแม่รักพ่ีมากกว่า ทําไงดี? / เก่ง ขยัน ทําไมไม่เอาอย่างพ่ีแกบ้าง" เราก็เงียบ 
เพราะถ้าเราบอกว่า "หนูก็ได้ท่ี1อยู่ห้องกิฟต์แม่ยังไม่พอใจอีกหรอ" แม่ก็จะด่าเราว่าเราอย่างโน้นอย่างน่ี แต่เรา
อดไม่ได้ เพราะหลายคร้ังแล้ว เราก็พูดออกไป แม่ก็บอกว่า "กูเป็นแม่ ทําไมกูจะด่าไม่ได้" เราก็เงียบ แล้วหันหน้า
ไปกินข้าวท้ังนํ้าตา เลยอยากฆ่าตัวตาย เพราะแม่รักพ่ีมากกว่าน่ีแหละ” 
 “โดนพ่อแม่ด่าเกินไผ เช่ือคําพูดคนอื่นและหาว่าเราเถียง / เคยเป็นม้ัย..พ่อแม่ด่าเราเพราะสาเหตุท่ีไม่
คอยเป็นจริง หนักใจหมดทุกอย่างจนคร้ังหน่ึงอยากฆ่าตัวตายเพราะเร่ืองบ้าๆ พวกน้ี เราเลยอยากจะระบาย
ความส่วนตัว เราเหน่ือยเว้ย โคตรท้อ คิดทุกอย่างท่ีอยากจากพวกท่านไป เคยคิดอยากหนีออกจากบ้าน เคยคิด
อยากผูกคอตายไปด้วยซํ้า” 
 “ทําไมเรารู้สึกว่าเราเริ่มเกลียดแม่ตัวเอง / ตอนเด็กๆเรากับเเม่รักกันมากเลยนะคะ เเต่พอโตมา เราเริ่ม
เกลียดเเม่ตัวเองแล้วอะค่ะ ไม่รู้ว่าทําไมเราถึงเกลียดเเม่ตัวเอง จะเป็นเพราะเเม่ด่าเราทุกวัน ด่าเรื่องไร้สาระ 
เวลาอ่านหนังสือแม่ก็บ่น ไม่อ่านก็บ่น หลับเกิน 21:00 ก็ด่า เราทําไรเราก็รู้สึกว่าเราจะผิดไปทุกอย่าง นอนคน
เดียวก็ไม่ให้นอน ท้ังๆท่ีอายุ 18 ปี จะเข้า19แล้ว พ่อจะเอาไปอยุ่ด้วย เเม่ก็ไล่พ่อ ไม่ให้พ่อเจอเรา เเต่เเม่ก็ชอบไล่
เราไปอยู่กับพ่อ” 
 “ทําไมแม่หนูไม่เห็นรักหนูเลย / ท่ีบางทีหนูก็ทําการบ้านอยู่ ไล่ให้หนูไปตายบ้างบางทีก็บอกให้ผูกคอ
ตายไปเลยอยู่ก็เป็นภาระ หนูก็ไม่ใช่ว่าอยากอยู่ให้เขาด่าหนู ให้ไล่หนู แต่ด้วยความท่ีอายุหนูแค่น้ี จะไปทําอะไร
ได้ ไปไหนก็ไม่ได้ ไม่รู้จะไหน ไม่มีหนทางเลย ปัญหาถาโถมเข้ามารอบด้าน” 
 “เกลียดเเม่ อยากตายทําไง?? / บางครั้ง เเม่ไม่เคยฟังเหตุผลท่ีเราพูด เราอธิบายก็ว่าเถียง คือโดนเเม่ตี
บ่อยมาก เเม่เคยพูดกับเราว่า ไปตายไหนก็ไป!!. คําน้ีมันเจ็บ คือ ยังเห็นเราเป็นลูกอยู่ไหม จนไม่อยากเจอหน้าเเม่ 
ไม่อยากได้ยินเสียงเเม่ ไม่อยากคุยด้วย คือ เกลียดดเเม่ไปเเล้ว ไม่ไหวเเล้ว อยากตายต้องทําไง?” 
 “อยากฆ่าตัวตาย เจอแต่เรื่องอะไรไม่รู้มากมาย เข้าสู่วัยรุ่น / พ่อแม่ของหนูเขากดดันหนูมากๆเรย หนู
เร่ิมไม่ไหวเรยหยิบมีดข้ึนมากรีดข้อมือเพ่ือคลาย แต่มันยังไม่ดีข้ึนมาเรย วันต่อมาหนูบอกแม่หนูว่าหนูเรียนไม่
เข้าใจ ท่านไม่เข้าใจหนูเรย แม่หนูจึงไปบอกพ่อ พ่อเรยมาด่ามาตีหนู หนูไม่เจ็บกายเรยแค่ไม้กวาด แต่หนูคําพูด
ของพ่อหนูมากท่ีสุด หนูควรมีชีวิตอยู่ต่อไปไหม เพราะอยู่ต่อไปก็มีแต่ปัญหา หนูควรจบชีวิตลงตกน้ีจะดีไหม คิด
มาเป็นล้านๆรอบ ไม่มีทางไหนเรยจริงๆหรอ หนูเจ็บหัวใจเหลือเ...” 
 “ไม่ไหวแล้วทะเลาะกับแม่ทุกวัน อยากหาวิธีตาย / เราอยากฆ่าตัวตาย มันรู้สึกว่าเราไม่เหลืออะไรอีก
แล้ว อยากให้มันจบๆอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีข้ึน เราควรตายแบบไหนดีมันถึงทําให้เรื่องน้ีจบๆไปเสียที” 
 “ถ้าพ่อเราไล่เราไปตายทุกวัน เราจะทํายังไงคะ คือเราท้อมากๆ เลยอ่ะ บางท่ีเราก็อยากตายๆไปเลย
นะ” 
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 “เบ่ือค่ะเหน่ือยค่ะ ท้อค่ะ / ยุบ้านไม่มีความสุขค่ะ มีพ่ี ๆ พ่อแม่สนใจแต่พ่ี ไม่เคยสนใจหนูเลย เวลาหนู
ทําไรผิดก็เอาแต่ด่า พอพ่ีทําไรผิดนิดหน่อยไม่ด่าไม่ว่า มันน่าน้อยใจนะคะ ให้ความรักไม่เท่ากัน. หนูเครียดมาก
เลยคะ เครียดจนอยากจะพาตัวเองไปท่ีไกลๆ อยากฆ่าตัวตาย เบ่ือครอบครัว” 
 “แบบน้ีถือว่าซึมเศร้าไหมคะ? / คือถูกแรงกดดันจากรอบข้าง แม่ไม่ซัพพอตเรา ชอบด่าตีบ้าง ทําไรก็ไม่
ถูก ถูกกีดกันความชอบงานอดิเรก บังคับเราทุกเรื่อง ชอบดุด่าการเรียน เปรียบเทียบเรากับคนอ่ืน พูดคําหยาบ
ใส่เราตลอดเลยค่ะ เป็นยังง้ีต้ังแต่เด็กละค่ะ จนรู้สึกว่าเหน่ือย อยากฆ่าตัวตาย คิดว่าตายๆไปก็ดี เริ่มทําร้าย
ตัวเองแต่ไม่ถึงข้ันกีดแขนค่ะ ประมาณตีตัวเอง ดึงผม ทุบร่างกาย ไม่เคยเล่าเรื่องน้ีให้ใครฟังเลยค่ะ ปกติจะร่าเริง
ตลอด” 
 นอกเหนือจากน้ันพบว่าบุคคลท่ีเป็นสาเหตุทําให้เกิดการฆ่าตัวตายคือญาติจํานวน 38 รายการคิดเป็น
ร้อยละ 6.62 ตามมาด้วยเพ่ือนจํานวน 30 รายการคิดเป็นร้อยละ 5.23  พ่อแม่และพ่ีจํานวน 29รายการคิดเป็น
ร้อยละ 5.05 สามีจํานวน 24 รายการคิดเป็นร้อยละ 4.18 พ่ีจํานวน 21 รายการคิดเป็นร้อยละ 3.66 ลูกจํานวน 
14 รายการคิดเป็นร้อยละ 2.44 และคนรู้จักจํานวน 12 รายการคิดเป็นร้อยละ 2.09 ดังรายละเอียดแสดงใน
ภาพท่ี 4.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.30 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามบุคคลท่ีเป็นสาเหตุทําให้เกิดการฆ่าตัวตาย 

แม้ว่าปัญหาการฆ่าตัวตายท่ีปรากฏข้อมูลจากโซเชียลมีเดียส่วนท่ีเป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทย
ตามคําสําคัญท่ีกําหนด เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจะเป็นเสมือนภูเขานํ้าแข็งส่วนใต้นํ้าท่ีซ่อนอยู่ จนทําให้เกิดข้อ
วิตกกังวลแก่สังคม อีกทั้งยังพบว่าส่วนใหญ่ปัญหามีสาเหตุมาจากสมาชิกในครอบครัวท้ังๆ ท่ีสมาชิกในครอบครัว
โดยเฉพาะพ่อแม่น่าจะเป็นความหวังของสังคมและลูกในการดูแลให้ความอบอุ่น แต่เม่ือพิจารณาถึงสิ่งท่ีทําให้
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บุคคลตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายพบว่าครอบครัวก็ยังสามารถเป็นความหวังในการลดทอนปัญหาการฆ่าตัวตายได้อยู่
บ้าง เน่ืองจากข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลส่วนใหญ่ท่ีตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายเพราะยังมีความห่วงใยคนท่ีรักใน
ครอบครัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยาหรือญาติก็ตาม โดยพบข้อมูลจํานวน 81 รายการคิดเป็น   
ร้อยละ 45.51 ตัวอย่างเช่น 

“อยากฆ่าตัวตาย แต่กลัวแม่เสียใจ…” 
“หลายคร้ังท่ีอยากฆ่าตัวตาย แต่นึกถึงหน้าแม่แล้วร้องไห้ทุกที / ว่าถ้าเราตายแล้วแม่จะอยู่ยังไง ใครจะ

ดูแลเขา แม่มีเราคนเดียว พ่อก็แยกทาง…” 
“อยากตายแต่ห่วงคนข้างหลังถึงสองคน…” 
“มีใครเบ่ือกับส่ิงรอบข้างจนคิดอยากจะจบชีวิตตัวเองม้ัยคะ เราเป็นบ่อยมาก เวลาเราเครียดเราคิด

อยากจะตาย เราเบ่ือ เราเหน่ือย เราน่ังร้องไห้คนเดียว แต่ในใจลึกๆยังคิดถึงพ่อแม่ข้ึนมาบ้าง เลยทําให้กลัวการ
ตายมาซะอย่างน้ัน กลัวเจ็บ กลัวทรมาน กลัวพ่อแม่ร้องไห้ เหมือนเราใช้ชีวิตไปวันๆ ไม่มีจุดหมายปลายทางเลย
ค่ะ” 

“…เราเหน่ือย เราหมดแรง เราอยากตายนะ แต่เราทําไม่ลง เราสงสารลูก สงสารพ่อ สงสารแม่ เราเป็น
เสาหลักของบ้าน…” 

รองลงมาท่ีทําให้ตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายเป็นเพราะกลัวเจ็บพบข้อมูลจํานวน 30 รายการคิดเป็นร้อยละ 
16.85 ตัวอย่างเช่น 

“เคยรู้สึกอยากฆ่าตัวตายแต่กลัวเจ็บกันม้ัยครับ / รู้สึกมานานแล้วครับ รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า อิจฉาคน
อ่ืน ย่ิงเห็นคนท่ีมีชีวิตดีๆแล้วอยากตายไปเกิดได้แบบเขางี้ รู้สึกเบ่ือชีวิต ความคิดฆ่าตัวตายเข้ามาปล่อยมาก 
เวลาเดินบนสะพานลอยยังเคยคิดอยากกระโดดลงไปเลยแต่กลัวเจ็บ…” 

“…ส่วนตัวเป็นโรคซึมเศร้า รักษามา 4 ปีแล้ว ยอมแพ้จริงๆค่ะ จะฆ่าตัวตายก็กลัวเจ็บ…” 
“โคตรอยากตายเลยอ่า / อยากตายนะแต่ผมกลัวเจ็บเพราะเวลาผมทุบตัวเองเพ่ือระบายอารมณ์ผมก็

เจ็บแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกดีข้ึนหลอกมันแค่ทําให้ผมจําผมโคตรเกียจตัวเองผมว่าผมระบายมาเยอะแล้วนะผมไม่เห็น
หายจากความรู้สึกท้อในใจเลยอ่ามันทรมานจริงๆนะอยากแบบปุปปัปตายแต่กลัวว่าจะเจ็บกลัวจะต่ืนมาแล้ว
พิการอยู่ในโรงพยาบาล” 

ตามมาด้วยการมีสติพบข้อมูลจํานวน 20 รายการคิดเป็นร้อยละ 11.24 ตัวอย่างเช่น 
“ผมเลิกคิดฆ่าตัวตายแล้วคับ / ขอบคุณท่ีคนท่ี ทําให้ผมมีสตินะคับ ตอนน้ีเริ่มดีข้ึนละคับ หันมาดูแล

ครอบครัว ทํางาน เก็บตังค์ ละคับ ผมเป็นคนดีละคับ เลิกบุหรี่ เหล้า เบียร์ แล้วคับ ผมสงสารตัวเอง สงสารคนท่ี
เป็นห่วง ขอบคุณทุกคนมากคับ” 

“...รู้สึกอยากตายแต่ยังยับย้ังช่ังใจได้ตลอดเหมือนยังพอมีสติ...” 
“เคยอยากฆ่าตัวตาย กันไหมครับ / และไม่กลัวตาย เหมือนจะเป็นลม แต่มีสติ จําได้ว่าจะโดดตึกจาก

ห้องน้ัน ตายแน่นอน...” 
นอกจากน้ีศาสนาก็ยังคงมีบทบาทในการช่วยลดปัญหาการฆ่าตัวตายด้วยเช่นกันเพราะทําให้คนรู้สึก

กลัวบาปและไม่ตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยพบข้อมูลจํานวน 12 รายการคิดเป็นร้อยละ 6.74 ตัวอย่างเช่น 
“วันน้ีน่ังร้องไห้สองรอบ อยากโดดตึกตาย พอดีแดดส่องตาส่องมือ เลยคิดว่า พระเจ้ารักเรา พระแม่มา

รีรักเรา เลยหยุดร้องไห้” 
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“เราคิดฆ่าตัวตายบ่อยๆ เราควรแก้ปัญหาอย่างไร...เราร้องไห้คิดถึงแม่บ่อย เราเริ่มหมดไฟ และบางคร้ัง
ก็อยากฆ่าตัวตายตามแม่ (แต่เราคอนโทรลตัวเองได้ เพราะเรากลัวบาป เรากลัวแม่เราจะได้ผลบาปตามไป...” 

“อยากฆ่าตัวตาย อยากออกจากบ้าน ไปอยู่อ่ืน... เราไม่อยากอยู่ แต่เรายอมรับนะคะ ว่าเราก็กลัว
บาปกรรม เราเลยไม่ได้ได้ทําอะไรลงไป...” 

อีกท้ังยังพบว่าการมีคนให้คําปรึกษาไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน หรือจิตแพทย์ก็มีส่วน
สําคัญในการช่วยลดปัญหาการฆ่าตัวตายลงได้ โดยพบข้อมูลจํานวน 28 รายการคิดเป็นร้อยละ 15.73 
ตัวอย่างเช่น 

“ผมเคยฆ่าตัวตายครับ แต่มีคนช่วยไว้ ผมจึงรอด รอดมามีโอกาสหาจิตแพทย์ ได้ทําความเข้าใจ ได้ยา 
ได้รักษา ได้ปรับมุมมอง จูนความคิด จนวันน้ีผมใกล้จบคอร์สจิตบําบัด…” 

“…ฆ่าตัวตายหลายรอบและพยายามฆ่าตัวตาย ตอนแรกแค่เอามีดกรีดแขน (รอให้เลือดหมดตัวตายแต่
ก็ไม่ตาย) จะเอาเลือกผูกคอตาย (หายใจไม่ออกเลยไม่ทํามันทรมานมาก) เรามีเพ่ือนคนหน่ึงท่ีคอยรับฟังเรา ช่วย
เราแก้ปัญหา ช่วยให้คําปรึกษา ช่วยให้เราไม่คิดว่าเราไร้ค่า ช่วยให้เรารอดจาก….” 

โดยรายละเอียดสิ่งท่ีทําให้ไม่ฆ่าตัวตายแสดงในภาพท่ี 4.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.31 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามสิ่งท่ีทําให้ไม่ฆ่าตัวตาย 
 

ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการฆ่าตัวตายกับสิ่งท่ีทําให้ไม่ฆ่าตัวตายพบว่ากรณีของการ
พยายามฆ่าตัวตายนั้นสามารถลดทอนปัญหาได้ด้วยการได้รับคําปรึกษาเป็นหลักโดยพบข้อมูลจํานวน 10 
รายการ รองลงมาเป็นยังมีความห่วงใยคนท่ีรักในครอบครัวอยู่พบข้อมูลจํานวน 5 รายการ ขณะท่ีพฤติกรรม
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อยากฆ่าตัวตายสามารถลดลงได้ด้วยความห่วงใยคนท่ีรักในครอบครัวอยู่เป็นหลักโดยพบข้อมูลจํานวน 74 
รายการ รองลงมาเป็นการกลัวเจ็บพบข้อมูลจํานวน 28 รายการ ตามมาด้วยการมีสติและการได้รับคําปรึกษา
จํานวนเท่ากันคืออย่างละ 18 รายการ และการกลัวบาปจํานวน 9 รายการ ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.32 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการฆ่าตัวตายกับสิ่งท่ีทําให้ไม่
ฆ่าตัวตาย 

เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้านความสัมพันธ์ตามกฎความสัมพันธ์ (Association Rules) พบความสัมพันธ์ท่ี
น่าสนใจคือ 

1) พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายท้ังเพศชายและเพศหญิงโดยการกินยาตาย ผูกคอตาย หรือทํา
ร้ายตนเอง มีความเช่ือมโยงกับการผิดหวังกับความรักด้วยระดับความเช่ือม่ัน 100 

2) วัยรุ่นเพศหญิงท่ีมีปัญหาด้านจิตใจ รู้สึกหดหู่ ซึมเศร้า มีความเช่ือมโยงกับพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การฆ่าตัวตายโดยการกินยาตายด้วยระดับความเช่ือม่ัน 100 

3) วัยรุ่น/ เยาวชนท้ังเพศชายและหญิงท่ีมีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหาด้านการเรียนจากผล
การเรียน ถูกตําหนิจากแม่ รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า หดหู่ มีความเช่ือมโยงกับการฆ่าตัวตายโดยการกินยาตาย 
ผูกคอตาย หรือทําร้ายตนเองด้วยระดับความเช่ือม่ัน 100 

4) ผู้หญิงวัยทํางาน การผิดหวังกับความรักมีความเช่ือมโยงกับการฆ่าตัวตายโดยการกินยาตายด้วย
ระดับความเช่ือม่ัน 100 
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5) วัยทํางานโดยเฉพาะเพศหญิง แม้จะมีปัญหาด้านจิตใจจากความเครียด มีความเช่ือมโยงกับ
ความรู้สึกห่วงใยคนท่ีรักในครอบครัว และการไม่ทําพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายด้วยระดับความ
เช่ือม่ัน 100  
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 แม้ว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนนํามาสู่ยุคท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กลายมาเป็นปัจจัย
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน แต่คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ยังคงเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ท่ีสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน การท่ีทรัพยากรมนุษย์
จะมีคุณภาพดีได้หรือไม่น้ันจําเป็นต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นหน่วยพ้ืนฐานที่ทําหน้าที่
อบรม เลี้ยงดู ปลูกฝังจริยธรรม และพัฒนาการต่างๆ ของสมาชิกให้เหมาะสม จึงกลายเป็นท่ีมาของการศึกษา
เรื่องบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตายซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 โดยมี
วัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตาย 
และ 2) จัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เก่ียวกับบ้าน 
ครอบครัว และชุมชนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการฆ่าตัวตายท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อ
วิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0 
 เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังกล่าวข้างต้นการศึกษาน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสห
วิทยาการโดยการบูรณาการระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย จากฐานข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย   
1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 2) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) และ 3) ระบบฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) โดยดึงข้อมูลงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งงาน
ศึกษาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและ
อธิบายถึงบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย รวมท้ังเป็นแนวทางในการกําหนดประเด็นหลักเพ่ือ
จัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว
และชุมชนในสังคมไทยท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0 อย่างไรก็
ตามการเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวและชุมชนตามกาลเวลาท่ีผ่านไปไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงทําให้กลายเป็นปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของปัญหาการฆ่าตัวตายซ่ึงมีรากฐานมาจากปัญหา
ครอบครัว เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในชุมชน จนทําให้ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทยอ่อนแอลง ส่งผลต่อให้
กลายเป็นปัญหาสังคม และปัญหาระดับประเทศท่ีเกิดข้ึนมากมายหลากหลายรูปแบบ และการท่ีครอบครัวไม่
สามารถแสดงบทบาทและหน้าท่ีได้สมบูรณ์เหมือนเช่นในอดีต เพ่ือให้เกิดความหวังและสามารถจัดการกับความ
เสี่ยงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์ ปัญหาการฆ่าตัวตายจึงเป็นคําสําคัญท่ีปรากฏให้เห็น และกลายเป็นแนวทาง
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ในการกําหนดประเด็นหลักเพ่ือจัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) เกี่ยวกับบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตาย 
 เม่ือได้ประเด็นหลักเพ่ือจัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัวและชุมชนท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคน
ไทย 4.0 ด้านปัญหาการฆ่าตัวตายแล้วงานวิจัยน้ีจึงจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะ
ข้อมูลส่วนท่ีเป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามคําสําคัญท่ีกําหนดจากโซเชียลมีเดีย 3 แหล่ง ได้แก่ Pantip, 
Facebook และTwitter เพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาโดยโปรแกรม Python for windows 3.6.6 ซ่ึงสามารถ
ทํางานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือให้นักวิจัยสามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้โปรแกรม Orange ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จัดทําโครงสร้างแล้ว 

 อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสามารถแสดงข้อมูลของ
ตนได้อย่างอิสระจึงทําให้แม้จะนําข้อมูลมาจัดการให้อยู่ในรูปของข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง (Structure Data) ก็พบว่า
ไม่สามารถเติมเต็มข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามโครงสร้างท่ีกําหนดจึงทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
สมบูรณ์เหมือนกรณีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ท่ีมีการกําหนดประเด็นข้อมูลท่ีต้องการ
จากกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ประกอบกับข้อมูลท่ีจัดเก็บเป็นภาษาไทยจึงมีลักษณะท่ีไม่มีการตัดคํา 
(Unsegmented Language) ไม่มีขอบเขตของคําท่ีปรากฏอย่างชัดเจน มีคําท่ีไม่รู้จัก และคํากํากวมปรากฏอยู่
จํานวนมากทําให้ต้องอาศัยการตีความ (Hermeneutic) ของนักวิจัยประกอบเพ่ือให้สามารถสกัดข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องให้ได้มากท่ีสุด อีกท้ังยังพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตัวแปรกลุ่ม (Categorical Data) หรือดี
ท่ีสุดก็เป็นเพียงข้อมูลอันดับ (Ordinal) มากกว่าท่ีจะเป็นข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ทําให้ไม่สามารถ
นํามาใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ แต่อย่างน้อยผลการศึกษาก็สะท้อนให้เห็นข้อค้นพบบางประการซึ่ง
เปรียบเสมือนปัญหาท่ีซ่อนอยู่ภายใต้ภูเขานํ้าแข็งที่ไม่ได้มีการต้ังสมมติฐานไว้ล่วงหน้าในด้านสถานภาพและ
ความสัมพันธ์ของ “บวร” บ้าน วัด และโรงเรียนกับบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทยท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และสามารถเป็นแนวทางเบ้ืองต้นในการกําหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือ
นําไปสู่การสร้างคนไทย 4.0 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 

 ผลการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับปัญหาการฆ่าตัวตายพบข้อมูลจาก Facebook จํานวน 924 
รายการ Pantip จํานวน 10,852 รายการ และ Twitter จํานวน 1,223 รายการ รวมข้อมูลทั้ง 3 แหล่งจํานวน 
12,999 รายการ หลังจากตัดข้อมูลซํ้าและข้อมูลส่วนท่ีไม่เก่ียวข้องออก (Removing Suspicious Data) เหลือ
ข้อมูลจาก Facebook จํานวน 71 รายการ Pantip จํานวน 2,222 รายการ และ Twitter จํานวน 93 รายการ 
จึงเหลือข้อมูลรวมท้ังหมด 2,386 รายการ หลังจากน้ันจึงนําข้อมูลท่ีได้จัดเตรียมมาวิเคราะห์ในประเด็นท่ี
เกี่ยวกับ 1) พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 2) ปัจจัยท่ีทําให้เกิดการฆ่าตัวตาย 3) วิธีการฆ่าตัวตาย 4) สถานท่ีซ่ึง
เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย 5) ช่วงเวลาซ่ึงเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย 6) การฆ่าตัวตายเกิดกับบุคคลประเภทใด 
7) บุคคลที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดการฆ่าตัวตาย 8) สิ่งท่ีทําให้ไม่ฆ่าตัวตาย ในด้านพฤติกรรมการฆ่าตัวตายพบว่า
ข้อมูลท่ีปรากฏมากท่ีสุดลําดับแรกคืออยากฆ่าตัวตายหรือคิดฆ่าตัวตาย หมายถึงคนท่ีต้องการฆ่าตัวตายแต่ยังไม่
เคยลงมือทําจํานวน 2,075 รายการคิดเป็นร้อยละ 86.93 รองลงมาเป็นพยายามฆ่าตัวตาย หมายถึงคนเคยฆ่าตัว
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ตายแต่ยังไม่ตายจํานวน 178 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.46 ตามมาด้วยคนท่ีมีพฤติกรรมอยากฆ่าตัวตายและก็
อยากฆ่าคนอื่นด้วยจํานวน 64 รายการคิดเป็นร้อยละ 2.68 ลําดับถัดมาเป็นฆ่าตัวตาย หมายถึงคนท่ีตายไปแล้ว 
โดยข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมีการกล่าวถึงญาติหรือคนรู้จักท่ีฆ่าตัวตายไปแล้วจํานวน 48 รายการคิดเป็นร้อยละ 
2.68 
 สําหรับวิธีการฆ่าตัวตายท่ีพบมากที่สุดคือการกินยาตาย และการผูกคอตายจํานวนอย่างละ 159 
รายการคิดเป็นร้อยละ 23.7 สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่าวิธีการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่คือ แขวน
คอตายและกินยาตาย รองลงมาเป็นการทําร้ายตัวเองจํานวน 99 รายการคิดเป็นร้อยละ 14.75 ตามมาด้วย
กระโดดตึกจํานวน 41 รายการคิดเป็นร้อยละ 6.11 ท่ีเหลือเป็นกรีดแขนจํานวน 27 รายการคิดเป็นร้อยละ 4.02 
กระโดดนํ้าจํานวน 17 รายการคิดเป็นร้อยละ 2.53 และวิธีผสมผสาน เช่น ผูกคอตายและกินยาตายจํานวน 12 
รายการคิดเป็นร้อยละ 1.79 ผูกคอตายและกรีดแขนจํานวน 10 รายการคิดเป็นร้อยละ 1.49 
 สถานท่ีซ่ึงเก่ียวข้องกับการฆ่าตัวตายพบว่าส่วนใหญ่เกิดข้ึนท่ีบ้านจํานวน 169 รายการคิดเป็นร้อยละ 
96.57 ท่ีเหลือเป็นหอพัก โรงพยาบาล และโรงเรียนอย่างละ 2 รายการคิดเป็นร้อยละ 1.14 สะท้อนให้เห็นว่า
บ้านซ่ึงน่าจะเป็นท่ีมนุษย์รู้สึกอบอุ่น และปลอดภัยท่ีสุดกลับกลายเป็นสถานท่ีซ่ึงเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายมาก
ท่ีสุด 
 ช่วงเวลาซ่ึงเก่ียวข้องกับการฆ่าตัวตายมากท่ีสุดพบว่าเป็นช่วงเวลาเช้าจํานวน 12 รายการคิดเป็น 
ร้อยละ 41.38 รองลงมาเป็นเวลากลางคืนจํานวน 9 รายการคิดเป็นร้อยละ 31.03 ตามมาด้วยเวลาเย็นจํานวน 
6 รายการคิดเป็นร้อยละ 20.69 และเวลาบ่ายจํานวน 2 รายการคิดเป็นร้อยละ 6.9 พฤติกรรมพยายามฆ่าตัว
ตายส่วนใหญ่เกิดช่วงเวลาเช้า ขณะท่ีพฤติกรรมอยากฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เกิดช่วงเวลากลางคืนและเช้า 
 บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงพบข้อมูลจํานวน 878 รายการคิดเป็นร้อยละ 
64.23 ตามมาด้วยเพศชายจํานวน 482 รายการคิดเป็นร้อยละ 35.26 และเพศท่ีสามจํานวน 7 รายการคิดเป็น
ร้อยละ 0.51 ข้อมูลน้ีแตกต่างจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตท่ีพบว่าเพศชายมีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าเพศ
หญิงท่ีเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะข้อมูลผลการศึกษาน้ีรวมบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายท้ังประเภทท่ีอยาก
ฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตายและอยากฆ่าคนอ่ืน ขณะท่ีข้อมูลของกรมสุขภาพจิตมีเฉพาะการฆ่าตัว
ตายเท่าน้ัน พฤติกรรมการฆ่าตัวตายมีสัดส่วนของเพศหญิงและเพศชายใกล้เคียงกัน พฤติกรรมพยายามฆ่าตัว
ตาย อยากฆ่าตัวตายและอยากฆ่าพบว่าสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชายกว่าเท่าตัว พฤติกรรมอยากฆ่าตัว
ตายก็พบสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชายเกือบเท่าตัว 
 ในด้านวัยของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นเยาวชนพบข้อมูลจํานวน 214 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาเป็นวัยรุ่นจํานวน168 รายการคิดเป็นร้อยละ 34.15 ตามมาด้วยวัยทํางานจํานวน 
94 รายการคิดเป็นร้อยละ 19.11 เด็กจํานวน 14 รายการคิดเป็นร้อยละ 2.85 และผู้สูงอายุน้อยท่ีสุดเพียง 2 
รายการคิดเป็นร้อยละ 0.41 การท่ีสัดส่วนของผู้สูงอายุน้อยกว่าวัยอ่ืนๆ อาจเป็นผลมาจากการความนิยมใช้
โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุท่ีน้อยกว่าวัยอ่ืนๆ พฤติกรรมอยากฆ่าตัวตายพบว่าส่วนใหญ่เป็นเยาวชนจํานวน 193 
รายการ รองลงมาเป็นวัยรุ่นจํานวน 128 รายการ ตามมาด้วยวัยทํางานจํานวน 78 รายการ 
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 สําหรับปัจจัยท่ีทําให้เกิดการฆ่าตัวตายพบว่าเป็นด้านจิตใจมากท่ีสุดจํานวน 993 รายการคิดเป็น   
ร้อยละ 49.58 รองลงมาเป็นปัจจัยด้านครอบครัวจํานวน 249 รายการคิดเป็นร้อยละ 12.43 ตามมาด้วยปัจจัย
ด้านครอบครัวและจิตใจผสมกันจํานวน 172 รายการคิดเป็นร้อยละ 8.59 ปัจจัยด้านความรักจํานวน 119 
รายการคิดเป็นร้อยละ 5.94 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจจํานวน 63 รายการคิดเป็นร้อยละ 3.15 โดยพบว่าปัจจัยด้าน
การเรียนเป็นผลมาจากผลการเรียนมากท่ีสุดจํานวน 88 รายการคิดเป็นร้อยละ 65.19 รองลงมาเป็นการถูก
แกล้งจํานวน 35 รายการคิดเป็นร้อยละ 25.93 และการไม่ได้เรียนต่อจํานวน 12 รายการคิดเป็นร้อยละ 8.89 
และพบว่าเกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ปัจจัยด้านความรักพบว่าส่วนมากเกิดจากผิดหวังกับความรักจํานวน 
204 รายการคิดเป็นร้อยละ 99.51 ซ่ึงโดยมากเป็นเพศหญิง กรณีผิดหวังกับความรักส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจพบว่าส่วนมากเกิดจากปัญหาด้านรายได้จํานวน 95 รายการคิดเป็นร้อยละ 54.6 ส่วนใหญ่เป็นวัย
ทํางาน รองลงมาเป็นปัญหาหน้ีสินจํานวน 76 รายการคิดเป็นร้อยละ 43.68 เป็นวัยทํางานและเยาวชนใน
สัดส่วนใกล้เคียงกัน ส่วนการโดนโกงเกิดเฉพาะกับผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านสุขภาพพบว่าส่วนมากเกิดจากการ
เจ็บป่วยจํานวน 129 รายการคิดเป็นร้อยละ 98.47 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนโดยเกี่ยวข้อง
กับปัญหาโรคซึมเศร้า ปัจจัยด้านครอบครัวพบว่าส่วนมากเกิดจากปัญหาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวจํานวน 
367 รายการคิดเป็นร้อยละ 70.17 รองลงมาเป็นการถูกสมาชิกในครอบครัวตําหนิจํานวน 156 รายการคิดเป็น
ร้อยละ 29.83 โดยมีสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชายกว่าเท่าตัว และส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและวัยรุ่น ปัจจัย
ด้านการทํางานพบว่าส่วนมากเกิดจากปัญหาด้านการไม่มีงานทําจํานวน 37 รายการคิดเป็นร้อยละ 63.79 และ
ผิดหวังจากการทํางานจํานวน 21 รายการคิดเป็นร้อยละ 36.21 ซ่ึงมีสัดส่วนของเพศหญิงและเพศชายใกล้เคียง
กัน ปัจจัยด้านจิตใจพบว่าส่วนมากเกิดจากความรู้สึกหดหู่ซึมเศร้าจํานวน 650 รายการคิดเป็นร้อยละ 41.67 
รองลงมาเป็นความเครียดจํานวน 523 รายการคิดเป็นร้อยละ 33.53 ตามมาด้วยรู้สึกด้อยค่าจํานวน 206 
รายการคิดเป็นร้อยละ 13.21 รู้สึกโดดเด่ียวจํานวน 89 รายการคิดเป็นร้อยละ 5.71 รู้สึกเบ่ือจํานวน 54 
รายการคิดเป็นร้อยละ 3.46 รู้สึกอายจํานวน 27 รายการคิดเป็นร้อยละ 1.73 และโรคจิตเวชจํานวน 11 
รายการคิดเป็นร้อยละ 0.71 ซ่ึงโดยมากเกิดกับเพศหญิง เยาวชน และวัยรุ่น 
 เม่ือพิจารณาบุคคลท่ีเป็นสาเหตุทําให้เกิดการฆ่าตัวตายพบว่าเกิดจากแม่มากท่ีสุดจํานวน 135 
รายการคิดเป็นร้อยละ 23.52 รองลงมาเป็นพ่อและแม่จํานวน 123 รายการคิดเป็นร้อยละ 21.43 ตามมาด้วย
พ่อจํานวน 43 รายการคิดเป็นร้อยละ 7.49 สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของสถาบันครอบครัวท่ีโดยแท้จริง
แล้วพ่อแม่น่าจะเป็นความคาดหวังท่ีจะดูแล ปกป้อง สร้างความอบอุ่นในครอบครัวแต่กลับกลายเป็นบุคคลท่ีเป็น
สาเหตุทําให้เกิดการฆ่าตัวตาย 
 ส่วนส่ิงท่ีทําให้ไม่ฆ่าตัวตายพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากความห่วงใยคนท่ีรักในครอบครัวจํานวน 81 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 45.51 รองลงมาเป็นเพราะกลัวเจ็บพบข้อมูลจํานวน 30 รายการคิดเป็นร้อยละ 16.85 ตามมา
ด้วยการมีสติพบข้อมูลจํานวน 20 รายการคิดเป็นร้อยละ 11.24 นอกจากน้ีศาสนาก็ยังคงมีบทบาทในการช่วย
ลดปัญหาการฆ่าตัวตายด้วยเช่นกันเพราะทําให้คนรู้สึกกลัวบาปและไม่ตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยพบข้อมูลจํานวน 
12 รายการคิดเป็นร้อยละ 6.74 การมีคนให้คําปรึกษาไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน หรือจิตแพทย์ก็มี
ส่วนสําคัญในการช่วยลดปัญหาการฆ่าตัวตายลงได้ โดยพบข้อมูลจํานวน 28 รายการคิดเป็นร้อยละ 15.73 การ
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พยายามฆ่าตัวตายน้ันสามารถลดทอนปัญหาได้ด้วยการได้รับคําปรึกษาเป็นหลัก พฤติกรรมอยากฆ่าตัวตาย
สามารถลดลงได้ด้วยความห่วงใยคนท่ีรักในครอบครัวอยู่เป็นหลัก 
 เม่ือวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ (Association Rules) พบว่าพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายท้ัง
เพศชายและเพศหญิงโดยการกินยาตาย ผูกคอตาย หรือทําร้ายตนเอง มีความเช่ือมโยงกับการผิดหวังกับความ
รัก วัยรุ่นเพศหญิงท่ีมีปัญหาด้านจิตใจ รู้สึกหดหู่ ซึมเศร้า มีความเช่ือมโยงกับพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัว
ตายโดยการกินยาตาย วัยรุ่น/ เยาวชนท้ังเพศชายและหญิงท่ีมีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหาด้านการ
เรียนจากผลการเรียน ถูกตําหนิจากแม่ รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า หดหู่ มีความเช่ือมโยงกับการฆ่าตัวตายโดยการกิน
ยาตาย ผูกคอตาย หรือทําร้ายตนเอง ผู้หญิงวัยทํางาน การผิดหวังกับความรักมีความเช่ือมโยงกับการฆ่าตัวตาย
โดยการกินยาตาย และวัยทํางานโดยเฉพาะเพศหญิง แม้จะมีปัญหาด้านจิตใจจากความเครียด มีความเช่ือมโยง
กับความรู้สึกห่วงใยคนท่ีรักในครอบครัว และการไม่ทําพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

  การศึกษาเรื่องบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาการฆ่า
ตัวตาย เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 
4.0 สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการฆ่าตัวตายไม่ใช่ปัญหาท่ีควรจะเพิกเฉยอีกต่อไป โดยเฉพาะปัญหาการฆ่าตัวตายที่
สะท้อนให้เห็นผ่านข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ทําให้เห็นสถานการณ์ว่าบ้านและครอบครัวซ่ึงน่าจะเป็นท่ีอบอุ่น เต็ม
ไปด้วยความรัก ความเข้าใจ การห่วงใยกัน และพ้ืนฐานสําคัญในการดูแลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตมา
อย่างมีคุณภาพและกลายเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศกลับกลายมาเป็นสถานท่ีซ่ึงเกี่ยวข้องกับการฆ่า
ตัวตายมากท่ีสุด อีกท้ังยังพบว่าพ่อแม่คือบุคคลท่ีเป็นสาเหตุทําให้เกิดการฆ่าตัวตายมากท่ีสุด การศึกษาน้ีจึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นดังน้ี 
 1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดให้มีศูนย์ให้บริการปรึกษาปัญหาชีวิตกระจายให้ท่ัวถึงท้ังประเทศ รวมท้ัง
ช่องทางออนไลน์เพ่ือให้บริการคําปรึกษาปัญหาชีวิตแก่บุคลทั่วไป ขณะเดียวกันโรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ ก็
จําเป็นต้องจัดให้มีศูนย์ให้บริการปรึกษาปัญหาชีวิต เพราะการมีคนให้คําปรึกษาไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัว 
เพ่ือน หรือจิตแพทย์ก็มีส่วนสําคัญในการช่วยลดปัญหาการฆ่าตัวตายลงได้ โดยผู้ให้บริการในศูนย์ให้บริการ
ปรึกษาปัญหาชีวิตต้องมีความรู้ด้านจิตวิทยา เพ่ือรับทราบข้อมูล ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และดําเนินการแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงที เพ่ือไม่ให้กลายเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนบ่ันทอนร่างกายและจิตใจของผู้ประสบปัญหา 
 2) ภาครัฐและสถานที่ทํางานควรส่งเสริมและอนุญาตให้แต่ละสัปดาห์มีวันครอบครัวท่ีสมาชิกใน
ครอบครัวจะได้มีโอกาสทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพ่ือสร้างความรัก ความอบอุ่นระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
เพราะการห่วงใยคนท่ีรักในครอบครัวสามารถลดทอนพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการฆ่าตัวตายลงได้ รวมท้ังการไป
ทํากิจกรรมทางศาสนาร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวสามารถปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายมากท่ีสุดรู้สึกกลัวบาปและไม่ตัดสินใจฆ่าตัวตาย 
 3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือลดปัญหาการฆ่าตัวตาย เช่น สื่อท่ีสะท้อนให้
เห็นความรัก ความห่วงใยของคนในครอบครัวหากมีสมาชิกในครอบครัวตาย สื่อท่ีสะท้อนให้เห็นความเจ็บปวด 
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ทุกข์ทรมานจากการฆ่าตัวตาย สื่อธรรมะท่ีสะท้อนให้เห็นบาปกรรมจากการฆ่าตัวตาย สื่อท่ีสะท้อนให้เห็นการมี
สติย้ังคิดทําให้ไม่ฆ่าตัวตาย  
  4) ควรศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เก่ียวกับปัญหาการฆ่าตัวตายต่อเน่ืองไปอีกโดยเฉพาะ
หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 เพ่ือให้เห็นแนวโน้มบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษา
ปัญหาการฆ่าตัวตายว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรหลังจากท่ีคนไทยต้องเผชิญกับวิกฤติ และสะท้อนให้
เห็นว่าบ้าน ครอบครัวและชุมชน ยังคงสามารถเป็นท่ีพ่ึงทางใจ เพ่ือสร้างความหวังในการดําเนินชีวิตของคนไทย
อยู่อย่างต่อเน่ืองหรือไม่ 
 ปัญหาการฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องปกติท่ีสังคมควรเพิกเฉยอีกต่อไป เพราะหากครอบครัวซ่ึงเป็นหน่วยพ้ืนฐาน
ท่ีควรทําหน้าท่ีอบรม เลี้ยงดู ปลูกฝังจริยธรรม และพัฒนาการต่างๆ ของสมาชิกให้เหมาะสมด้วยความรัก ความ
อบอุ่นยังไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์ และกลายมาเป็นสถานท่ีซ่ึงเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายมากท่ีสุด อีก
ท้ังยังพบว่าพ่อแม่ซ่ึงควรจะเป็นบุคคลท่ีลูกรักและไว้วางใจได้มากท่ีสุดกลับกลายมาเป็นสาเหตุทําให้เกิดการฆ่า
ตัวตายมากท่ีสุด บ้าน และครอบครัวก็คงไม่สามารถเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ
เพ่ือมาเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถเติบโดได้อย่างย่ังยืนต่อไป จึงเป็นหน้าท่ีของทุกฝ่ายไม่ว่า
จะเป็น สถาบันครอบครัว โรงเรียน ท่ีทํางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะต้องช่วยกัน
แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายซ่ึงมีผลต่อการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย 
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