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วรรณะกบัการสญูเสียชีวิตของหลายคนบนโลกใบนี ้
The caste and loss of life of many people on this planet. 

Credit : ขอ้มลูจากกรมสุขภาพจิต https://www.suicidethai.com/web%5Fsuicide/ 

https://www.facebook.com/PsychologyChula/posts/1092819470832465:0  
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
กิตตินันต์  พศิสุวรรณ 

Kittinant Phitsuwan 

นักวชิาการอสิระ 

 

โชคดีมากมายบา้นเรามีค  าว่าเพื่อน พี่ นอ้ง พ่อ แม่ อา ป้า ลุง etc. ตี 1 กะ 32 นาที ครับ ยงัตอ้งท างานอยูเ่หมือนเดิม ผมกอ้มี
เป้าหมายของผมครับ ผมอยากสร้างบา้นที่พออยูไ่ดอ้ีก 1 หลงั เพราะว่าหลานแต่ละคนกอ้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแลว้ครับ 
จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งใหอ้ยูบ่า้น ดว้ยความเป็นส่วนตวั และดว้ยการผอ่นคลายเวลานอน เพราะผูช้ายกอ้อายผูห้ญิง ผูห้ญิงกอ้
อายผูช้าย   แต่กอ้ไม่ไดห้มายความว่าเพอ้เอาบา้นหลงัสิบลา้นพนัลา้นนะครับ ท าเท่าที่เราท าไดค้รับผม ผมกอ้บอกตามตรง
ครับว่า การขายตรง หรือ เครือข่าย ผมท าไม่เป็นดว้ยบุคลิกของผมแลว้ ผมไม่ค่อยพูดครับ ยกเวน้เวลาสอนหนงัสือ ผมกอ้ไม่
รู้เหมือนกนัครับว่าไปเอาเร่ืองอะไรมาเล่าใหนิ้สิต นกัศึกษาฟัง มนัมาเองครับ เพื่อนบางคนในมหาวิทยาลยัยงับอกว่าผมหยิง่
เลย เปล่าครับ สายตาสั้น มองไม่เห็น หรือเวลาเดินผมมักจะมองดูถนน ไม่ค่อยใจลอยไปเร่ือย ๆ (กลัวเหยยีบขี้หมา)แล้วไม่
กล้าตีหมา ไล่หมาเลยนะ หมามีการศึกษา หมาอยู่ในมหาวิทยาลัย จุฬาฯซะดว้ยนะครับ ขอคุยดว้ยเร่ืองใกลต้วั กา้วสู่วนั
แรงงานแห่งชาติ ไม่อยากไปไหน มาเที่ยวโซนนานาชาติพระราม 2 นะครับ International Zone มีทุกเผ่าพนัธ์ุ ลาว (ผม
ล่ะ 1 คน) เมียนมาร์ (เราตอ้งใชค้  าน้ีนะครับ เป็นการใหเ้กียรติเพื่อนบา้น)มีครบทุกสัญชาติ ผมกอ้นัดเพื่อน ๆ วินมอไซด์
รับจา้ง กะเพื่อนชาวเมียนมาร์ ไปเที่ยวงานวดักนัครับ เรามาคุยกนัเร่ืองน้ีก่อนครับ การฆ่าตวัตาย  

องคก์ารอนามยัโลกรายงานว่าแต่ละปี มีผูฆ้่าตวัตายส าเร็จมากกวา่ 1 ลา้นคน หรือเฉลี่ย 1 คน ทุก 40 วินาที ท  าให้
การฆ่าตวัตายกลายเป็น 1 ใน 10 สาเหตุของการเสียชีวิตในประชากรโลก ส าหรับในประเทศไทย มีผูฆ้่าตวัตายโดยเฉลี่ยปี
ละ 5,000 คน หรือทุก 1 ชัว่โมง มีผูฆ้่าตวัตายส าเร็จ 2 คน โดยการฆ่าตวัตายสามารถพบไดใ้นทุกเพศ ทุกวยั ตั้งแต่เดก็อาย ุ
10 ปี ไปจนถึงผูสู้งอาย ุ90 ปี ทุกระดบัการศึกษา อาชีพ ฐานะ และชนชั้นทางสังคม 

  การฆ่าตวัตายนั้นหมายถึงการท่ีบุคคลท าร้ายตนเองดว้ยวิธีการใดกต็ามดว้ยความสมคัรใจ โดยมีเจตนาใหต้นเอง
เสียชีวิต โดยอาจประสบผลส าเร็จในการกระท านั้นหรือไม่กไ็ด ้(Curra .1994) ไดแ้บ่งแระเภทของการฆ่าตวัตายไว ้4 

ประเภท ดงัน้ี 

https://www.suicidethai.com/web_suicide/
https://www.facebook.com/PsychologyChula/posts/1092819470832465:0
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  1. การฆ่าตวัตายที่มีการวางแผนไวล้่วงหนา้ - มีการเตรียมสถานที่ อปุกรณ์ต่างๆ ใหพ้ร้อมส าหรับการฆ่าตวัตาย 
ส่วนใหญ่พบในเพศชาย โดยใชว้ิธีการท่ีมัน่ใจว่าไดผ้ล เช่น การยงิตวัตาย การใชก้๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด ์และมกั
ประสบความส าเร็จในการฆ่าตวัตายคร้ังแรก 

  2. การฆ่าตวัตายแบบสองจิตสองใจ - มีความลงัเลระหว่างการมีชีวิตอยูแ่ละตาย ส่วนใหญ่พบในวยัรุ่น และมกัใช้
วิธีการไม่รุนแรง เช่น การเชือดขอ้มือ การรับประทานยาเกินขนาด เพื่อเรียกร้องความสนใจจากบุคคลใกลชิ้ด 

  3. การฆ่าตวัตายเพื่อท าร้ายผูอ้ื่น - เป็นการฆ่าตวัตายโดยมีเจตนาใหผ้ลของการฆ่าตวัตายไปท าร้ายจิตใจผูอ้ื่น มกัมี
การเขียนจดหมายลาตายบอกใหบุ้คคลใกลชิ้ดรับรู้ถึงสาเหตุของการกระท า เพื่อใหบุ้คคลที่ถูกอา้งถึงรู้สึกผิดหรือมีส่วน
รับผิดชอบต่อการตายของตน ส่วนใหญ่ใชว้ิธีรับประทานยาเกินขนาด หรือท าร้ายตวัเองดว้ยวิธีการรุนแรง ซ่ึงมกักระท า
ส าเร็จในคร้ังแรก 

  4. การฆ่าตวัตายแบบไม่ตั้งใจ - ผูก้ระท าไม่ตอ้งการใหต้วัเองถึงแก่ความตาย การตายท่ีเกิดข้ึนมกัเป็นผลจาก
อุบติัเหตุ ผูก้ระท าส่วนใหญ่จึงใชว้ิธีการที่ไม่รุนแรง เช่น การรับประทานยาจ านวนไม่มาก 

** สาเหตุของการฆ่าตวัตาย **ปัญหาการฆ่าตวัตายไดรั้บความสนใจจากวิชาการในศาสตร์หลายแขนง จึงมีแนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการฆ่าตวัตายเป็นจ านวนมาก อาทิ 

  - ทฤษฎีทางดา้นชีววิทยา (biological theories) 

เนน้ศึกษาเกี่ยวกบัปัจจยัภายในร่างกายของมนุษย ์โดยตั้งขอ้สังเกตว่าการฆ่าตวัตายมีสาเหตุจากปัจจยัส าคญั 2 ประการ คือ  

  1) ปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรม - บุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าและมีความคิดฆ่าตวัตาย มีการผ่าเหล่าของรหสัทาง
พนัธุกรรมที่เป็นตวัรับสาร serotonin โดยบคุคลท่ีมีพ่อแม่หรือพี่นอ้งร่วมสายเลือดฆ่าตวัตาย มีโอกาสที่จะฆ่าตวัตาย
มากกว่าผูอ้ื่น 2.5 เท่า  
  2) ปัจจยัทางดา้นสารส่ือประสาท - การลดลงของสารส่ือประสาท เช่น serotonin, 5-HT และ 5-HIAA รวมถึง 
dopamine ส่งผลใหก้ารยบัย ั้งการฆ่าตวัตายหรือยบัย ั้งความรู้สึกกา้วร้าวรุนแรงบกพร่องไป 

  - ทฤษฎีทางดา้นจิตวิทยา (psychological theories) 

เนน้ศึกษาเกี่ยวกบัสาเหตุภายในบุคคลหรือภาวะทางจิตใจ อารมณ์ และกระบวนการคิด รวมทั้งอาการทางจิตเวช 
ซ่ึงมีดว้ยกนัหลายแนวคิดดงัน้ี 

  1) ทฤษฎีทางจิตวิเคราะห์ - Menninger ไดข้ยายขอ้สันนิษฐานของฟรอยดท์ี่กล่าวว่าการฆ่าตวัตายเกี่ยวขอ้งกบั
สัญชาตญาณความตายโดยระบุว่า การฆ่าตวัตายเป็นผลมาจาก  

(1) ความปรารถนาที่จะฆ่า เป็นความรู้สึกตอ้งการแกแ้คน้ผูอ้ื่นที่อยู่ในใจ เป็นแรงผลกัดนักา้วร้าว ซ่ึงเกิดจาก
สัญชาตญาณของการท าลายร่วมกบัความไม่พึงพอใจจากการเลี้ยงดูในวยัเดก็ และความโกรธแคน้นั้นยอ้นกลบัมาท าลาย
ตนเอง  



3 

 

(2) ความปรารถนาที่จะถูกฆ่า เป็นความรู้สึกผิด เห็นวา่ตนเองสมควรไดรั้บการลงโทษ หรือตอ้งการหลีกหนีไป
ใหพ้น้จากสถานการณ์ที่ก  าลงัเผชิญอยู ่ 

(3) ความปรารถนาท่ีจะตาย มีภาวะซึมเศร้า ส้ินหวงั ไม่เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู ่คิดว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์
ยากล าบาก จนท าใหห้มดก าลงัใจที่จะมีชีวิตอยูต่่อไป 

  2) ทฤษฎีปัญญานิยม - มุ่งท าความเขา้ใจกระบวนการคิดของมนุษยเ์ป็นส าคญั เช่ือว่าการฆ่าตวัตายมีสาเหตุมาจาก
ความผิดปกติของกระบวนการคิด กล่าวคือ บุคคลท่ีพยายามฆ่าตวัตายมีการตีความเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนบิดเบือนไปจากความ
จริง น าไปสู่การรับรู้ท่ีผิดพลาด นอกจากน้ียงัมีรูปแบบความคิดท่ีไม่ยดืหยุน่ เช่น มองว่าชีวิตเป็นส่ิงน่ากลวั ความตายคือ
ทางเลือกเดียวที่มีอยู่ และมีวิธีการคิดแบบสุดขั้ว จ ากดัทางเลือกในวิธีการแกปั้ญหาจึงไม่สามารถจดัการกบัปัญหาในชีวิต 

หรือมีลกัษณะการคิดติดอยู่กบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตลอดเวลา จนท าใหเ้กิดภาวะซึมเศร้า รู้สึกส้ินหวงั และคิดฆ่าตวัตาย 

  3) ทฤษฎีการหลบหนี - อธิบายสาเหตุของการฆ่าตวัตายว่าเกิดจากการที่บุคคลพยายามหลีกหนีจากความรู้สึก
เกลียดชงัตนเองจนน าไปสู่ความรู้สึกพ่ายแพแ้ห่งตน เร่ิมจากการประสบเหตุการณ์ทางลบในชีวิต บุคคลไม่มองไปท่ีสาเหตุ
ภายนอก เอาแต่โทษว่าตนเองไม่ดีพอ ไร้ความสามารถ และรู้สึกผิด เกิดเป็นความรู้สึกเกลียดชงัตนเอง และผลกัดนัให้
บุคคลพยายามก าจดัอารมณ์ทางลบเหล่าน้ีออกไปโดยเร็วและใหผ้ลถาวร ประกอบกบับุคคลมีกระบวนการคิดเสียไป จึง
ไม่ไดค้  านึงถึงความเสียหายหรือผลกระทบในระยะยาว 

  4) แนวคิดของนกัมรณวิทยา - เช่ือว่าการฆ่าตวัตายมีสาเหตุมาจากความเจ็บปวดทางจิตใจที่มากเกินขีดจ ากดัของ
บุคคล ซ่ึงเป็นผลจากการที่บุคคลไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นจิตใจ อาทิ การเป็นที่รัก การยอมรับ การมี
ส่วนร่วมเป็นเขา้ของ ความสามารถในการควบคุมจดัการส่ิงต่างๆ ทั้งน้ี Shneidman ไดส้รุปลกัษณะร่วมที่ส าคญัของการ
ฆ่าตวัตาย 10 ประการ ว่าการฆ่าตวัตายจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลนั้น (1) ใชก้ารฆ่าตวัตายเป็นการแสวงหาทางออกของปัญา (2) 

เขา้สู่จุดส้ินสุดของการตระหนกัรู้ (3) ไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นจิตใจ (4) รู้สึกส้ินหวงัไร้ท่ีพึ่ง (5) รู้สึก
ลงัเลกบัการมีชีวิตอยู ่(6) รับรู้ต่อทางออกของปัญหาคบัแคบลง (7) ตอ้งการหลีกหนี (8) ใชก้ารฆ่าตวัตายเป็นการเรียกร้อง
ความช่วยเหลือ (9) มีความกา้วร้าวรุนแรงรวมอยูด่ว้ย และ (10) มีรู้แบบการแกปั้ญหาในลกัษณะเดิมๆ มาโดยตลอด 

  5) โมเดลเสียงเรียกร้องความเจ็บปวด - โมเดลน้ีพิจารณาการฆ่าตวัตายว่าเป็นพฤติกรรมตอบสนองหรือเสียง
เรียกร้องของความเจ็บปวด มากกว่าการร้องขอความช่วยเหลือ (cry for pain, not cry for help) คือเม่ือบุคคลเชิญ
เหตุการตึงเครียดในชีวิต ไม่สามารถจดัการแกไ้ข จนน าไปสู่ความรู้สึกว่าตนเองพ่ายแพ ้บุคคลตอ้งการหลีกหนีจากความ
เจ็บปวด เม่ือมีสามารถหลีกหนี รวมทั้งปราศจากแหล่งสนบัสนุนช่วยเหลือ ยอ่มท าใหบุ้คคลรู้สึกส้ินหวงัและพยายามฆ่าตวั
ตายในเวลาต่อมา 

  6) ทฤษฎีสัมพนัธภาพทางจิตใจระหว่างบุคคล - ทฤษฎีน้ีเสนอวา่ เม่ือบุคคลรู้สึกว่าตนเองไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
กลุ่มสังคม (อนัเป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย)์ และเป็นภาระพึ่งพิงผูอ้ื่น จึงเป็นสาเหตุท าใหบุ้คคลเกิดความปรารถนา
ที่จะตาย แต่ความปรารถนาเพียงอยา่งเดียวไม่พอ บุคคลตอ้งมีความสามารถในการท าใหต้นเองบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตร่วม
ดว้ย การฆ่าตวัตายจึงเกิดข้ึนได ้
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  - ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (sociological theories) 

  มุมมองทางสังคมวิทยาใหค้วามส าคญักบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัสังคม และอิทธิพลของกลุ่ม
สังคมนัน่เองท่ีผลกัดนัใหบุ้คคลกระท าการฆ่าตวัตาย Durkheim จึงแบ่งการฆ่าตวัตายออกเป็น 4 ประเภท คือ 

(1) การฆ่าตวัตายแบบเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ้ื่น เกิดจากการที่บุคคลมีความผูกพนักบักลุ่มหรือสังคมมากเกินไป 

จนกระทัง่ยอมเสียสละชีวิตของตนเพื่อผลประโยชน์หรือการคงอยู่ของกลุ่ม เช่น การควา้นทอ้งตนเอง หรือนกับิน
กามิกาเซ่ 

(2) การฆ่าตวัตายแบบยดึตนเอง คือการที่บุคคลมีความยึดติดกบัตนเองมาก แต่มีความผูกพนักบักลุ่มหรือสังคม
นอ้ยเกินไป จึงท าใหเ้กิดความยบัย ั้งชัง่ใจจนมีโอกาสเส่ียงกบัการฆ่าตวัตาย มกัพบในสังคมสมยัใหม่ รวมทั้งกลุ่ม
คนว่างงานและผูสู้งอายเุพศชาย 

(3) การฆ่าตวัตายจากการที่ไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางลบ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงทางบวก เช่น การถูกลอ็ตเตอร่ีรางวลัใหญ่ 

(4) การฆ่าตวัตายจากการควบคุมที่มากเกินไปของสังคม การถูกควบคุมอยา่งเขม้งวดมากเกินไป ไม่เพียงแต่ท า
ใหบุ้คคลสูญเสียความเป็นตวัของตวัเอง แต่ยงัท าลายความหวงัท่ีมีในอนาคต ผูท่ี้ฆ่าตวัตายในกลุ่มน้ีมกัไดแ้ก่ ทาส 

นกัโทษ และผูป่้วยจิตเวชที่รักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล 

เอกสารอา้งอิงและขอ้มูลจาก 

“ในชัว่วูบของการฆ่าตวัตาย : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาในผูท้ี่ผ่านประสบการณ์การพยายามฆ่าตวัตาย” โดย ขนิษฐา 
แสนใจรักษ ์(2552) - http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17086 

น่ีคอือัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยเรา น่าเป็นห่วงอย่างมาก 

Credit ตวัเลขจากกรมสุขภาพจิต https://www.dmh.go.th/report/suicide/age.asp   

 

ล าดบัท่ี ปี พ.ศ. 0-9 ปี 10-19 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60-69 ปี 70-79 ปี 80 ปีข้ึนไป ไม่ทราบ รวม
 Graph 

    2540 0  616  1,312  1,007  578  329  207  79  20  35  4,183 
   2541 4  726  1,586  1,190  662  402  270  97  26  1  4,964 
    2542 1  709  1,669  1,201  760  432  331  138  32  17  5,290   
  2543 0  579  1,608  1,275  801  440  298  137  42  9  5,189 
   2544 2  472  1,454  1,187  773  387  322  156  47  3  4,803 
    2545 3  490  1,379  1,118  828  481  359  189  55  3  4,905 
   2546 6  362  1,099  1,152  797  474  366  169  59  2  4,486 
   2547 3  323  1,021  1,114  772  498  314  198  53  0  4,296 
    2548 4  295  930  1,001  737  458  288  183  41  4  3,941 
    2549 1  233  799  917  715  455  272  174  42  4  3,612 
   2550 2  249  831  934  743  466  298  179  52  2  3,756 
    2551 3  225  808  935  771  496  307  179  54  0  3,778 
    2552 2  254  728  906  793  523  335  178  68  0  3,787 
    2553 3  265  770  885  756  508  298  207  69  0  3,761 
    2554 2  239  749  950  767  604  311  190  61  0  3,873 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcuir.car.chula.ac.th%2Fhandle%2F123456789%2F17086&h=ATMftxlSPtXsXkpOo0VSQdCIuptEvZEFa1100amXuQ6D6nrZH0MXrW88kIT79yBwKhLM2uOWGun5tOKrCVDjoTC1YYUKukLfj8zRMYpH5Jcrwbx8ZcMPitPE3u1NCT0uMj9GLUys
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    2555 0  256  717  941  827  576  362  220  86  0  3,985 
    2556 5  231  648  938  862  594  352  220  90  0  3,940 
    2557 0  162  591  894  824  702  443  237  97  0  3,950 
    2558 0  153  570  929  939  748  470  272  124  0  4,205 
    2559 1  193  617  930  861  760  447  231  91  0  4,131 
  

 

เหตุผลอีกประการ ระบบวรรณะเกิดจากพวก อริยะ หรือ อารยนั ซ่ึงเขา้มารุกรานชนพื้นเมืองในอินเดียคร้ังท า
สงครามกบัเจา้ของถิ่นเดิมซ่ึงเรียกว่าพวก มิลักขะ (หรือ ทสัสย ุหรือทราวิฑ) จนไดรั้บชยัชนะ พวกมิลกัขะตอ้งถอยร่นลง
ไปทางใต ้เหล่าอริยะจึงใชศ้าสนาพราหมณ์เป็นเคร่ืองมือในการแบ่งวรรณะ โดยถือว่าวรรณทั้ง ๔ เกิดมาจากอวยัวะของ
พระพรหมที่ต่างกนั และพระพรหมไดก้  าหนดหนา้ท่ีใหว้รรณะทั้ง ๔ ต่าง ๆ กนัไวเ้รียบร้อยแลว้ 

วรรณะใหญ่ ๆ ในศาสนาพราหมณ์มีอยู่ ๔ วรรณะ ดังนี้ 

1. ๑. วรรณะพราหมณ์ เกิดจากโอษฐ์ของพระพรหม มีสีเคร่ืองแต่งกายประจ าวรรณะ คือ สีขาว ซ่ึงแสดงถึงความ
บริสุทธ์ิมีหนา้ที่กล่าวมนต ์ใหค้  าปรึกษากบัพระเจา้แผ่นดิน ตลอดจนสอนมนตใ์หแ้ก่คนทัว่ไป ส่วนพวกที่เป็น
นกับวชกท็  าหนา้ที่สอนไตรเภทและประกอบพิธีทางศาสนา 

2. ๒. วรรณะกษัตริย์ เกิดจากพระอุระของพระพรหม และถือว่าสืบเช้ือสายมาจากพระอาทิตย ์สีเคร่ืองแต่งกาย
ประจ าวรรณะ คือ สีแดง ซ่ึงหมายถึงนกัรบ ท าหนา้ที่รบเพื่อป้องกนัหรือ ขยายอาณาจกัร รวมทั้งเป็นนกัปกครอง 
เป็นพระเจา้แผ่นดินหรือคณะผูป้กครองแบบสามคัคีธรรม 

3. ๓. วรรณะแพศย์ เกิดจากพระเพลา (ตกั) ของพระพรหม มีสีเคร่ืองแต่งกายประจ าวรรณะ คือ สีเหลือง เป็นพวก
แสวงหาทรัพยส์มบติั ไดแ้ก่พวกพ่อคา้ คหบดี เศรษฐี และเกษตรกร 

4. ๔. วรรณะศูทร เกิดจากพระบาท (เทา้) ของพระพรหม มีสีเคร่ืองแต่งกายประจ าวรรณะ คือ สีด  าหรือสี อื่น ๆ ที่ไม่
มีความสดใส มีหนา้ที่เป็นกรรมกร ลูกจา้ง 

5. ๕. จัณฑาล เป็นอีกวรรณะหน่ึงซ่ึงถือว่าเป็นพวกต ่าสุด คือ จัณฑาล ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ต่างวรรณะกนั ถือเป็นพวก
จณัฑาล ซ่ึงจะถูกรังเกียจและเหยยีดหยาม ไม่มีคนในวรรณะอื่นคบหาสมาคมดว้ย 

การถือวรรณะอยา่งรุนแรงเช่นน้ี เป็นพื้นฐานอนัส าคญัอยา่งหน่ึงของสังคมอินเดียทั้งก่อนพุทธกาลและในสมยั
พุทธกาล แมแ้ต่ประเทศไทย เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองจริงและเกิดข้ึนจริงแลว้สถิติการฆ่าตวัตายของประเทศเกาหลีใต ้มีมาก 
โดยเฉพาะกลุ่มดารานกัร้อง ในเกาหลีใตมี้การแบ่งเกรดชนชั้นกนัอยา่งชดัเจน แมแ้ต่นกัร้อง G Brand หรือ B Brand เช่น 
ในวง มี 6 คน ส่ือสร้างภาพออกมาใหเ้ห็นเลยนะครับว่ากลุ่มน้ีสนิทกนั รักกนั ไปไหนไปดว้ยกนั ทุกคนเห็นเป็นแบบนั้น 
แต่ลืมคิดไปว่า ทั้ง 6 คน เวลาข้ึนเคร่ืองบิน เวลาเดินทาง หรือเวลาท่ีก  าลงัรอเพื่อข้ึนแสดงคอนเสริต ์รู้หรือไม่ว่า เคา้นัง่
แยกกนันะครับ คนที่พีคสุด สุด พกัอยูห่อ้ง VIP ในขณะท่ีพีคปานกลาง มีอีกหอ้งใหน้ัง่ และสุดทา้ยคนท่ีไม่ดงัเอาซะเลย 
แบบกี่ชุด กี่ชุด ออกมากอ้ไม่เปร๊ียงงงงง งานโฆษณากอ้ไม่มี งานละครกอ้ไม่มี ถา้เป็นคุณจะกดดนัมัย๊ ยยยย ท ากนัแบบน้ีเลย
นะครับ มนัเลยท าใหค้นสุดทา้ยท่ีไม่พีคเกิดความกดดนังยัครับ เพราะสังคมเด๋ียวน้ีเปิดกวา้งใหมี้การเขา้ Commentซุปตาร์
บางคนฆ่าตวัตายทั้ง ๆ ท่ีมีผลงานเพลงต่อเน่ือง น่ีคือเร่ืองจริง มนัเกิดจากการแบ่งชั้นวรรณะ เกาหลีบอกไดเ้ลยว่าเขา้ถึงตวั
ซุบตาร์ไดย้าก อินเดียอีกประเทศหน่ึงท่ีแบ่งชนชั้นอยา่งชดัเจน ดารา นางแบบ นางงาม นกัร้อง เคา้ถือเป็นคนชั้นสูงเลยนะ
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ครับ วฒันธรรมอินเดียเปลี่ยนไปมาก พระเอก นางเอก สมยัน้ีปราศจากห่วงยางนะครับ นางแบบบางคนโด่งดงัมาก ระดบั
โลก จนเทอบอกว่าไม่สามารถกลบัไปอินเดียไดอ้ีก เพราะอินเดียประเทศของเทอไม่มีเงินจา้งเทอ …………ท างยัครับ หอ้ง
เส้ือ หรือ วงการแฟชัน่ตอ้งน าเขา้นางแบบจากต่างประเทศ เสียดุลการคา้  

 

เซียวเล่งน่ึงคนที่สวยและเขา้กบับทประพนัธ์ที่สุด สาวนอ้ยผูน่้ารักอาย ุ19-ยา่ง 20 ผูฝึ้กปรือในสุสานโบราณแต่วิทยา
ยทุธ์ มีน ้าผึ้งนมเป็นอาหาร ฝืมือหรือวิทยายทุธ์สามารถเอาชนะและสูงกว่าปรมารจารย ์ซูจ้ิงก่า และอึ้งยง้ ก๋วยเจ๋ง  

 

เซียงเล่งน่ึงที่ประชาชนว่าไม่เหมาะสมแต่ผูก้  ากบัจะเอาซะอยา่ง สวย เก่ง หลิวอี้ เฟย  

 

คนล่าสุด 2004 ถา้ไม่ผิดนะครับ เซียงเล่งน่ึงที่สังคม Social บอกว่าไม่เหมาะสม เพราะไม่สวย จนท าใหเ้ทอพยามฆ่า 
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ตวัตาย ปรากฏว่าภาคน้ี ตวัร้ายอยา่งหลี่มอ้โซ้ว ศิษยรุ่์นพี่ของสุสานโบราณ  

 

น่ีคือแรงกดดันที่เทอได้รับจากสังคม 

สร้างความฮือฮาทนัทีที่ ผู้อ านวยการสร้างคนดงั "หยเูจิง้" ประกาศหยิบ "มงักรหยก 2" กลบัมาสร้างใหม่ ซึง่ลา่สดุมีการ

เผยรายชื่อนกัแสดงน า และความเปลี่ยนแปลงในเร่ืองราวของ "เอีย้ก๊วย" กบั "เซียวเหลง่นึ่ง" ให้ทราบกนัแล้ว 

        

       หลงัสร้าง "กระบี่เย้ยยทุธจกัร 2013" ที่ประสบความส าเร็จ(เวอร์ชัน่นีด้นัตงฟางปุ๊ ป่ายแทบจะเป็นนางเอกเลย

ทีเดียว!!?)ด้วยการผูกเร่ืองใหม่ให้ "ตงฟางปุ๊ กป้าย" กลายเป็นสาวสวยและมีบทบาทเด่นเสยีจนแทบจะกลายเป็นนางเอก

ของเร่ืองมาแล้ว ผู้อ านวยการสร้าง หยเูจิง้ ก าลงัจะท าให้ มงักรหยก ภาค 2 หรือ "จอมยทุธอินทรี" ฉบบัลา่สดุได้รับการ

วิจารณ์มากมายในอนาคตข้างหน้าแน่ ในการหยิบเอาภาค 2 ของไตรภาค "มงักรหยก" มาสร้างเป็นหนงัชุดทางโทรทศัน์

อีกครัง้ ที่ตอนนีแ้ค่เปิดเผยรายชื่อนกัแสดงออกมาก็กลายเป็นประเด็นให้แฟน ๆ ของนิยายต้นฉบบัได้พดูถงึกนัมากมาย

แล้ว 

 

"เซียวเหลง่นึง่" โดน "ลีม้กโช้ว" ขโมยซีน 

       โดย หยเูจิง้ ได้เลอืกให้ดาราสาว เฉินเหยียนซี วยั 30 ปี ผู้โด่งดงัในหนงัฮิต You Are the Apple of My Eye มารับ

บทเป็น "เซียวเหลง่นึ่ง" คนใหม่ ที่หลายคนดจูะไม่ค่อยถกูใจดาราสาวที่ก าลงัจะมาแสดงในบทที่ เฉินอวีเ้หลียน, หลีย่ัว่ถง 

และ หลวิอีเ้ฟย แสดงเอาไว้จนกลายเป็นขวญัใจของแฟนนิยายมาแล้วนกั 

       อย่างไรก็ตามแฟนมงักรหยกฉบบันิยายมองว่า เฉินเหยียนซี ดมูีหน้าตาออกแนวน่ารัก มากกว่าจะสวยเย็นลุ่มลกึ

อย่างที่ควรจะเป็น และดูจะ "สวยไม่พอ" ส าหรับต าแหน่งตัวละครหญิงที่ได้ชื่อว่า "งาม" อนัดบัต้น ๆ ในหมู่ตวัละครของ

นิยายกิมย้ง บางคนถงึกับบอกว่าเธอคนนีด้เูหมือน "ซิม้" มากกว่าจะเป็นอาจารย์หญิงคนงามของ เอีย้ก้วย กนัเลยทีเดียว 

       อย่างไรก็ตาม หยเูจิง้ ก็ยงัยืนยนัว่าหากทุกคนได้เห็นภาพ เฉินเหยียนซี ในชดุโบราณก็จะมองเห็นความเหมาะสมกบั

บทของเธอเอง 
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       หยเูจิง้ ยงับอกด้วยว่าตอนนี ้เฉินเหยียนซี ลดน า้หนักลงมาพอสมควร และน่าจะท าให้เธอดขูึน้สดุ ๆ ในชดุ เซียวเหล่ง

นึง่ ด้วย ... "เธอดสูงูสง่ และสวยมาก ดแูล้วเหมือนกบั เซียวเหลง่นึ่ง จากภาพของ เฉินซูเผ่ิน (นกัวาดภาพชาวไต้หวนั) เลย" 

ผู้อ านวยการสร้างยืนยนัว่าดาราสาววยั 30 ปี จะเป็น เซียวเหลง่นึ่ง ที่เหมาะสมที่สดุคนหนึ่งแน่นอน 

       ส าหรับบทดาราน าชาย เฉินเซียว จะรับบทเป็น เอีย้ก้วย นอกจากนัน้ยงัจะมีนกัแสดงหนุ่มรูปงาม เหยียนควน มาสวม

บทบาทเป็น เฮ้งเตงเอีย้ง, ฌอน เฉิน เป็น เลก็เต็งง้วน (คนรักของ ลีม้กโช้ว), ลีเ่ฉิน เป็น เอีย้คงั, จีโร หวัง เป็นกบุไล ข่าน, 

จ้าวลีอ่ิง เป็นมารดาของ เอีย้ก้วย นอกจากนัน้ก็ยงัจะมี ลูอ่ี่ ในบทที่ยงัไม่ได้มีการเปิดเผยด้วย 

       แต่ที่เรียกเสยีงฮือฮาก็คือ ลีม้กโช้ว ที่ได้ดาราสาวสดุเซ็กซี จางซินหย ูมารับบทนี ้จนเร่ิมมีเสยีงวิจารณ์กนัว่าใน มังกร

หยก ฉบบันีด้ทู่าว่านางมาร ลีม้กโช้ว สดุร้อนแรงจะขโมยซีน เซียวเหลง่นึง่ ที่ดจูืดชืดไปได้ไม่น้อย 

 

เปลีย่นแปลงเนือ้หาเพียบเหมือนเดิม 

       ส าหรับเร่ืองบทภาพยนตร์หลายฝ่ายก็พอจะท าใจกนัลว่งหน้าว่า หยเูจิง้ คงจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเนือ้เร่ือง 

และตวัละครไปไม่น้อยแน่ ๆ ซึง่เท่าที่มีการเปิดเผยกนัออกมา ก็มีทัง้เร่ืองที่ว่ามงักรหยกฉบบันี  ้เซียวเหลง่นึง่ จะยังเป็น

อาจารย์หญิงผู้มีเสน่ห์เหมือนเดิม แต่ก็ยงัมีด้านที่แสดงให้เห็นถงึความน่ารัก และเซ่อซ่า(คิดว่าคงหมายถงึความใสซื่อ อ่อน

ต่อโลกนะ)มากขึน้ 

       สว่นนกัพรต อีจ้ี่เพ้ง แห่งส านักช้วนจินก่าที่ตามเนือ้หาเดิมตกหลมุรัก และถึงขัน้ลงมือขืนใจ เซียวเหลง่นึง่ จน

กลายเป็นตวัละครที่คนอ่านเกลยีดกนัมาก ก็จะมีด้านที่ท าให้ผู้ชมชื่นชอบมากขึน้ เช่นเดียวกบั อึง้ย้ง ก็จะไม่ได้มีด้านร้าย

มากเหมือนในฉบบัก่อน ๆ แต่จะเป็นตวัละครที่คนดนู่าจะชอบกนัได้ในแบบ มงักรหยก ภาคแรก 

       แต่ที่เปลีย่นแปลงมากที่สดุก็น่าจะเป็น ลีม้กโช้ว ที่ผู้สร้างบอกว่าจะมีบทดราม่ามากขึน้ และจะมีบทบาทมากในระดบั

ตวัละครหญิงล าดบัที่ 2 ของเร่ืองเลยทีเดียว 

       ส าหรับเคร่ืองหมายการค้าของ หยู่เจิง้ อย่างหนึง่ก็คือเร่ืองรักในแบบช า้ ๆ ที่จะมีให้เห็นใน มงักรหยก 2 ของเขาแบบ

เต็มที่แน่นอน เพราะนิยายต้นฉบบัก็มีเร่ืองแบบนีใ้ห้เห็นมากอยู่แล้ว โดยนอกจากเร่ืองรักของสองพระนาง ซีรีส์ก็จะมีฉากโร

แมนติกในการเลา่เร่ืองย้อนอดีตของทัง้ เฮ้งเตงเอีย้ง กบั ลิม้เซียวเอ็ง (ผู้ ก่อตัง้ส านกัสสุานโบราณ), ลีม้กโช้ว กบั เลก็เต็ง

ง้วน และ เอีย้คงั กบั ม๊กเนี่ยมชื่อ ก็จะมีฉากย้อนอดีตหวาน ๆ ของคู่นีใ้ห้ดกูนัด้วย 

       ย่ิงไปกว่านัน้ หยู่เจิง้ จะเพิ่มประเด็นความรักระหว่าง "ศิษย์-อาจารย์" ในซีรีส์ฉบบันีใ้ห้เด่นชดัขึน้ไปอีก ด้วยการผกู

เร่ืองความรักระหว่าง อึง้เอี๊ยะซือ กบัลกูศิษย์สาว บ๊วยเถ่ียวฮวง ซึง่ความจริงมีบทบาทเด่นในมังกรหยกภาคแรกให้เด่นชดั

ขึน้มาด้วย 

       "ในฉบบัปรับปรุงใหม่ของ กิมย้ง มีตอนหนึง่ที่เล่าถงึเร่ืองนีเ้พิ่มขึน้มา" หยเูจิง้ อธิบายว่าเขาไม่ได้ใสเ่นือ้เร่ืองสว่นนีเ้ข้า

มามัว่ ๆ แน่ "ซึง่ในฉบบัซีรีส์ อึง้เอีย้ซือ จะเลา่ถึงเร่ืองราวที่เขาเคยผ่านมา เพราะเขาคิดว่ามนัน่าเศร้ามากที่คนเราต้อง

พลาดโอกาสของความรักไป ซึง่จะท าให้ เอีย้ก้วย ย่ิงมัน่คงกบัความรักของตวัเองต่อเซียวเหล่งนึง่ขึน้ไปอีก" 
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ยืนยนัเทคนิคพิเศษตระการตาแต่ไม่ก๊ิกก๊อกแน่นอน 

       แน่นอนว่าแฟน ๆ ที่ชื่นชอบเทคนิคพิเศษตระการตาก็คงจะถูกใจซีรีส์มงักรหยกฉบบัใหม่เร่ืองนีแ้น่ ๆ แต่ส าหรับผู้นิยม

หนงัชดุก าลงัภายในที่เน้นความสมจริงสมจงัก็อาจจะวิตกกังวลอยู่บ้าง เพราะผู้สร้างได้เปิดเผยว่าผลงานเร่ืองนีจ้ะเป็นหนงั

ก าลงัภายในที่เน้นเทคนิคพิเศษอย่างที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่นิยมกนั 

       หยเูจิง้ กลา่วว่า มงักรหยก 2 ในฉบบัของเขาจะมีทัง้สว่นที่เป็นอารมณ์ขนั และองค์ประกอบแนวอภินิหารที่มากขึน้ 

โดยเขาจะทุ่มทนุกบัการท าเทคนิคพิเศษถงึ 100 ล้านหยวน 

       "ทกุวนันีซ้ีรีส์แนวแฟนตาซีมักจะไม่ค่อยได้เร่ือง" หยเูจิง้ รีบอธิบายว่าผลงานของเขาจะไม่ได้เลอะเทอะเหมือนกนังาน

ขายเทคนิคพิเศษส่วนใหญ่ในวงการโทรทศัน์จีนแน่นอน "หลายเร่ืองเหมือนกบัวิดีโอเกม ผมจะเปลีย่นปรากฏการณ์พวกนี"้ 

       สว่นด้านคิวบู๊ได้มีการติดต่อให้ผู้ก ากบัฉากแอ็กชัน่ของหนังดัง Bodyguards and Assassins ให้มาดแูลออกแบบ

ฉากต่อสู้ใน มังกรหยก 2 ให้สมจริงมากที่สดุ นอกจากนัน้ยงัจะมีการว่าจ้างทีมงานจากฮอลลวีูดมาช่วยสร้างสรรค์ฉาก 

หวงัว่าจะสามารถยกระดบัเร่ืองราวชดุนีจ้ากฉบบัก่อน ๆ ได้ 

       และส าหรับตวัละคร "พี่อินทรี" หยเูจิง้ ก็ให้ค ามัน่สญัญาว่าจะไม่ออกมาเป็นหุ่นกระบอก หรือคนสวมชดุนกยกัษ์อย่าง

ที่เห็นในฉบบัก่อน ๆ แต่จะสร้างด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิคที่สมจริงสมจังแทน 


