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แบบวดัเหตุผลเพ่ือการด ารงชีวติอยู่ 
Reasons for living scale (Linehan et al., 1983) 

 
ค าช้ีแจง:  
 หลายคนท่ีเคยคิดฆ่าตวัตายอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง แมค้นอ่ืน ๆ อาจจะไม่เคยคิดถึงส่ิงเหล่าน้ี  
ถึงแมว้า่คุณจะคิดถึงมนัหรือไม่ เราสนใจในเหตุผลท่ีคุณมีท่ีจะไม่ฆ่าตัวตาย ถา้ความคิดนั้น 
เกิดข้ึนกบัคุณหรือใครบางคนแนะน าคุณ 
 ต่อไปน้ีคือเหตุผลของการไม่ฆ่าตัวตายท่ีบางคนใหม้า เราตอ้งการทราบเหตุผลต่าง ๆ            
วา่มีความส าคญัอยา่งไรในเวลาท่ีคุณคิดไม่ฆ่าตัวตาย ช่วยใหค้ะแนนในแต่ละค าถาม 
 แต่ละเหตุผลสามารถใหค้ะแนนจาก 1 (ไม่ส าคญัเลย) ถึง 6 (ส าคญัมาก) ถา้มีเหตุผลใด  
ไม่ส าคญั หรือถา้คุณไม่เช่ือประโยคนั้นวา่เป็นจริง หรือไม่มีความส าคญั คุณควรใหค้ะแนน 1              
ควรใชค้ะแนนทุกระดบั ไม่ควรใหค้ะแนนระดบักลางเพียงอยา่งเดียว (2, 3, 4, 5) หรือระดบัสูงสุด 
และต ่าสุดเท่านั้น (1, 6)  

 แต่ละขอ้ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  ท่ีบ่งบอกความส าคญัส าหรับคุณท่ีจะไม่ฆ่าตัวตาย 
  
 1  คะแนน  หมายถึง  ไม่ส าคญัเลย 
 2  คะแนน  หมายถึง  ไม่ส าคญั 
 3  คะแนน  หมายถึง  ค่อนขา้งไม่ส าคญั 
 4  คะแนน  หมายถึง  ค่อนขา้งส าคญั 
 5  คะแนน  หมายถึง  ส าคญั 
 6  คะแนน  หมายถึง  ส าคญัมาก 
 
 ถึงแมว้า่คุณไม่เคยคิดฆ่าตวัตาย ค าตอบเหล่าน้ีก็ยงัเป็นประโยชน์ในท่ีน้ี ในกรณีท่ีวา่  
ท าไมการฆ่าตัวตายไม่อยู่ในความสนใจของคุณ 
 
 

ผูแ้ปล : นางสาวนิสรา  ค  ามณี 
นิสิตดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาการปรึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
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ข้อความ 

ระดบัความส าคัญ 

ไม่
ส าคัญ
เลย 

ไม่
ส าคัญ 

ค่อนข้าง 
ไม่

ส าคัญ 

ค่อนข้าง
ส าคัญ 

ส าคัญ ส าคัญ
มาก 

1.  ฉนัมีพนัธะความรับผิดชอบต่อ 
     ครอบครัวของฉนั 

      

2.  ฉนัเช่ือวา่ ฉนัสามารถเรียนรู้ท่ีจะ 
     ปรับตวั หรือแกไ้ขปัญหาของฉนัได ้

      

3.  ฉนัเช่ือวา่ ฉนัสามารถควบคุมชะตาชีวิต 
     ของตวัเองได ้

      

4.  ฉนัมีความปรารถนาท่ีจะมีชีวิตอยู่       
5.  ฉนัเช่ือวา่ พระเจา้เท่านั้นท่ีมีสิทธ์ิ 
     จะจบชีวิตคน ๆ หน่ึงได ้

      

6.  ฉนักลวัความตาย       
7.  ถา้ฉนัฆ่าตวัตาย ครอบครัวของฉนั 
     อาจเช่ือวา่ฉนัไม่รักพวกเขา 

      

8.  ฉนัไม่เช่ือวา่ ส่ิงต่าง ๆ จะเลวร้ายหรือ 
     น่าส้ินหวงัจนท าใหฉ้นัอยากตาย 

      

9.  ครอบครัวของฉนัยงัตอ้งพ่ึงฉนั 
     และพวกเขาจ าเป็นตอ้งมีฉนัอยู ่

      

10.  ฉนัไม่อยากตาย       
11.  ฉนัตอ้งการท่ีจะเฝ้ามองลูก ๆ/  
       หลาน ๆ/ ญาติ ๆ ของฉนัเติบโต 

      

12.  ชีวิตคือทุกส่ิงท่ีเรามี และการมีชีวิต 
       กดี็กวา่การไม่มีอะไรเลย 

      

13.  ฉนัมีแผนในอนาคตท่ีฉนัเฝ้ารอคอย 
       ท่ีจะลงมือท า 

      

14.  ไม่วา่ฉนัรู้สึกแย่มากเพียงใด ฉนักรู้็วา่ 
       มนัจะไม่คงอยูต่ลอดไป 

      

15.  ฉนักลวัการถูกลืม       
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ข้อความ 

ระดบัความส าคัญ 

ไม่
ส าคัญ
เลย 

ไม่
ส าคัญ 

ค่อนข้าง
ไม่

ส าคัญ 

ค่อนข้าง
ส าคัญ 

ส าคัญ ส าคัญ
มาก 

16.  ฉนัรักและมีความสุขกบัครอบครัว 
       ของฉนัมากและฉนัไม่สามารถทอดท้ิง 
       พวกเขาไป 

      

17.  ฉนัตอ้งการไดรั้บประสบการณ์ 
       ทั้งหมดของชีวิตและยงัมีประสบการณ์ 
       อีกมากมายท่ีฉนัยงัไม่ไดส้ัมผสัมนั 
       ซ่ึงฉนัอยากจะไดรั้บ 

      

18.  ฉนักลวัวา่วิธีการฆ่าตวัตายของฉนั 
       จะไม่ไดผ้ล 

      

19.  ฉนัรักตวัเองมากพอท่ีจะมีชีวิตอยู ่       
20.  การมีชีวิตอยูม่นัสวยงามและล ้าค่ามาก 
       เกินกวา่ท่ีจะจบมนัลง 

      

21.  มนัไม่ยติุธรรมท่ีฉนัจะท้ิงลูก ๆ/ 
       ญาติ ๆ ไวใ้หค้นอ่ืนเป็นผูดู้แลพวกเขา 

      

22.  ฉนัเช่ือวา่ฉนัสามารถหาทางออก 
       ใหก้บัปัญหาของฉนัได ้

      

23.  ฉนักลวัจะตกนรก       
24.  ฉนัรักชีวิตของฉนั       
25.  ฉนัตั้งใจอยา่งมากท่ีจะฆ่าตวัตาย       
26.  ฉนัเป็นคนข้ีขลาดและไม่กลา้พอท่ีจะ 
       ฆ่าตวัตาย 

      

27.  ศาสนาของฉนัหา้มไม่ใหฆ่้าตวัตาย       
28.  ลูก ๆ/ ญาติ ๆ ของฉนั 
       อาจเป็นอนัตรายได ้

      

29.  ฉนัอยากรู้วา่จะเกิดอะไรข้ึนกบัฉนั 
       ในอนาคต 
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ข้อความ 

ระดบัความส าคัญ 

ไม่
ส าคัญ
เลย 

ไม่
ส าคัญ 

ค่อนข้าง
ไม่

ส าคัญ 

ค่อน 
ข้าง
ส าคัญ 

ส าคัญ ส าคัญ
มาก 

30.  ถา้ฉนัฆ่าตวัตาย ครอบครัวของฉนั 
       จะตอ้งเจบ็ปวดเป็นอยา่งมากและ 
       ฉนักไ็ม่อยากใหพ้วกเขาตอ้งทุกขใ์จ 

      

31.  ถา้ฉนัฆ่าตวัตาย ฉนักงัวลว่าผูอ่ื้น 
       จะคิดอยา่งไรกบัฉนั 

      

32.  ฉนัเช่ือวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งมีทาง 
       แกปั้ญหาได ้

      

33.  ฉนัไม่สามารถตดัสินใจไดว้า่ 
       ฉนัจะฆ่าตวัตายท่ีไหน เม่ือไร  
       และจะท าอยา่งไร 

      

34.  ฉนัคิดวา่การฆ่าตวัตายเป็นเร่ืองท่ี 
       ผิดศีลธรรม 

      

35.  ฉนัยงัมีอีกหลายส่ิงท่ีตอ้งท า       
36.  ฉนัมีความกลา้หาญท่ีจะเผชิญหนา้กบั 
       การมีชีวิตอยูต่่อ 

      

37.  ฉนัมีความสุขและพอใจกบัชีวิต 
       ของฉนั 

      

38.  ฉนักลวั “การกระท า”  
       ในการฆ่าตวัตายของฉนั 
       (ความเจบ็ปวด, เลือด, ความรุนแรง) 

      

39.  ฉนัเช่ือวา่การฆ่าตวัตายไม่สามารถ 
       แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

      

40.  ฉนัหวงัวา่ส่ิงต่าง ๆ จะดีข้ึน 
       และในอนาคตฉนัจะมีความสุข 
       มากกวา่เดิม 

      

41.  คนอ่ืน ๆ จะคิดวา่ฉนัอ่อนแอ 
       และเห็นแก่ตวั ถา้ฉนัฆ่าตวัตาย 

      

42.  ฉนัมีพลงัท่ีจะมีชีวิตอยู่       
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ข้อความ 

ระดบัความส าคัญ 

ไม่
ส าคัญ
เลย 

ไม่
ส าคัญ 

ค่อนข้าง
ไม่

ส าคัญ 

ค่อน 
ข้าง
ส าคัญ 

ส าคัญ ส าคัญ
มาก 

43.  ฉนัไม่อยากใหค้นอ่ืนคิดวา่ 
       ฉนัไม่สามารถจดัการชีวิตตวัเองได ้

      

44.  ฉนัเช่ือวา่ ฉนัสามารถคน้พบเป้าหมาย 
       ในชีวิตคือ เหตุผลเพ่ือการด ารงชีวิตอยู ่

      

45.  ฉนัมองไม่เห็นเหตุผลท่ีจะรีบตาย       
46.  ฉนัไม่มีความสามารถพอท่ีจะหา 
       วิธีการฆ่าตวัตายท่ีเหมาะสมได ้

      

47.  ฉนัไม่อยากใหค้รอบครัวของฉนั 
       รู้สึกผิด ถา้ฉนัฆ่าตวัตาย 

      

48.  ถา้ฉนัฆ่าตวัตาย ฉนัไม่อยากให ้
       ครอบครัวคิดวา่ฉนัเป็นคนเห็นแก่ตวั 
       หรือข้ีขลาด 

      

 
         
          
         ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 
 


