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 คิลเลอร์สตอร่ีเป็นบทความที่จะเล่าถึงฆาตกรต่อเน่ืองและข้อสรุปถึงความ
เป็นมาของฆาตกรเหล่าน้ันไม่ว่าจะเป็นการที่เค้าถูกเลี้ยงดูมายังไงสภาพแวดล้อม
แบบไหนถึงทำาให้เกิดผู้คนเหล่าน้ีข้ึนมาได้นิตยสารเล่มน้ีขอเสนอบทความเก่ียวกับ
ฆาตกรลุคเท่หน้าคล้ายกับศิลปินชาวร็อคนักไลฟ์สดของเมืองไทยเค้ามีชื ่อว่า
ริชาร์ด�รามิเรซ��ซึ่งเราเชื่อว่าเมื่อคุนได้อ่านจะเข้าใจได้เลยว่าทำ�ไมเค้าถึงได้เป็นฆาตกร
สุดโหด

� โรคทางจิตเวชที่มีความเก่ียวข้องกับฆาตกรต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นโรคไซโคพาธ
ที่มักจะพบโรคน้ีกับพวกฆ่าตกรสุดโหดและยังมีโรคสต็อกโฮมโรคที่ตัวประกันหลง
รักโจรถ้าคุณเคยดูซีร่ีเร่ืองมันน่ี ไฮคุณคงเคยได้ยินช่ือเกี่ยวกันมาบ้างและสุดท้าย
โรคแพนิทโรคที่เหยือมักจะเป็นกันคือโรคน้ีคนที่เป็นน้ันจะต้องเจออะไรที่กระทบ
กระเทือนทางจิตใจพอสมควรเมื่อนึกถึงทีไรจะมีการหวาดกลัวอยู่ตลอด

� เน่ือหาเหล่าน้ีน้ันมีการต่อเน่ือเช่ืมโยงกันกับฆาตกรเล่าถึงเหยื่อการฆ่าและคดี
ของ� ริชาร์ด� ในส่วนของเนื้อเรื่องเกี่ยวกับโรคจิตเวชนั้น� เป็นจะเป็นข้อสันนิฐานให้
ผู้อ่านได้ว่าริชาร์ดน้ันได้ป่วยทางจิตรึป่าวหรือภรรยาของเค้าน้ันได้เป็นโรสต๊อก
โฮมหรือไม่�เพื่อให้เนื้อเรื่องเหล่านี้น่าอ่านและสนุกยิ่งขึ้นไปอีก

บรรณาธิการ
ดารากร�บุญมายะพันธุ์



Richard ramirez
นักล่ายามราตรี

เป็นการเขียนเชิงสารคดีและกรณ
ีศึกษาเท่านั้น�มิได้สนับสนุนความรุนแรง�โปรดใช้วิจารณ

ญ
านในการอ่าน

ฆาตกรต่อเน่ืองผู้ท่ีมีใบหน้าและคาแรคเตอร์
สุดคูลดูละม้ายคล้อยกับร็อคเกอร์นักไลฟ์สด
ในตำานานของเมืองไทยเขาก่อคดีฆาตกรรม
ต่อเน่ืองสังหารเหย่ืออย่างโหดเห้ียมถึง13คดี
เข้าเป็นปีศาจท่ีถือกำาเนิดต้ังแต่อยู่ ในท้องแม่
หรือโลกน้ีกันแน่ท่ีสร้างอสูรร้ายน้ีข้ึนมาเค้าช่ือ
ว่า�ริชาร์ด�รามิเรซ

ละอีกคร้ังหน่ึงเ กิดข้ึนตอนที่ เขามีอายุ
ราวๆ5ขวบตอนน้ันริชาร์ดเขาไปเล่นที่สนาม
เด็กเล่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุโดนชิงชาที่แกว่ง
ฟาดเข้าที่ศรีษะอย่างรุนแรงทำาให้เค้าน็อค
และหมดสติไปนับตั้งแต่น้ันมาเขาก็มีอาการ
ลมชักอยู่เป็นระยะๆเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง
ยาวนานมาจนกระทั่งเขาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น
และนอกจากเร่ืองอุบัติเหตุที่หนูน้อยริชาร์ด
ต้องประสบพบเจอแล้วเขาและสมาชิกคน
อื่นๆในครอบครัวก็มักจะถูกทำ�ร้ายร่างกาย
โดย�จูเลียน�พ่อแท้ๆ�ของพวกเขา�เนื่องจาก�
จูเลียน�นั้นเขาเป็นคนที่อารมณ์ร้าย�โมโห�หัว
ร้อน�เขาเป็นคนท่ี ไม่สามารถควบคุมอารมณ์
ตัวเองได้ถึงข้ันที่ว่าในบางคร้ังเวลาที่เขาน้ัน
โกรธมากๆเค้าถึงข้ันไปหยิบค้อนมาแล้วฟาด
เข้าไปที่หัวของตัวเองเลย

และมันมีข้อมูลหน่ึงที่ปรากฏออกมาว่าตอน
ที่ริชาร์ดมีอายุแปดขวบเค้ามีคุณครูอยู่คน
หน่ึงสอนอยู่ โรงเรียนที่พวกพ่ีน้องของริ
ชาร์ดเรียนอยู่น่ีแหละเค้าชอบแวะเวียนมาที่
บ้านบ่อยคร้ังตอนที่พ่อแม่ของพวกเขาไม่
อยู่ครูคนน้ีเค้าทำาการล่วงละเมิดทางเพศพ่ี
ชายสองคนของริชาร์ดซึ่งในช่วงน้ันพวก
พ่ีๆของเขามีอายุราวๆ15ถึง17ปีริชาร์ดเอง
น้ันเค้าบอกว่าเค้าจำาไม่ ได้ว่าเค้าโดนครูคนน้ี
ล่วงละเมิดทางเพศไหมแต่ตัวพ่ีชายทั้งสอง
คนยืนยันเสียงเดียวกันเลยว่าริชาร์ดน้ัน
ก็ ไม่รอดเค้าโดนไปด้วยทั้งๆที่เขาอยู่ ในวัย
เพียงแค่แปดขวบซึ่งตรงน้ีมันก็ไม่มีข้อมูล
ปรากฎแน่ชัดเอามายืนยันว่าริชาร์ดขาโดน
ระเมิดทางเพศจริงๆมันอาจเป็นได้ว่าช่วง
วัยที่ครูคนน้ีชอบอาจอยู่ ในช่วง15ถึง17ปี
ริชาร์ดในวัยแปดขวบน้ันอาจจะเด็กเกินไป�
ทำ�ให้เขาไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงๆก็เป็น
ได้

ริคาโดว์� เรวา� มูนอซ� รามิเรซ� หรือ� ริชาร์ด�
รามิเรซเ ค้า เ กิด ในวันที่ 29กุมภาพันธ์ปี �
1960ที่ เมืองเอลพาโซรัฐเทคซัสประเทศ
สหรัฐอเมริการิชาร์ดเขาเป็นน้องสุดท้อง
ในจำานวนพี่น้องทั้งส้ิน5คนเป็นพ่ีชาย3คน
และพ่ีสาว1คนเค้าเป็นลูกของนายจูเลียน
และนางเมอร์เซรามิเรซซึ่งทั้งคู่เป็นคนเม็ก
ซิกันมีข้อมูลอย่างหน่ึงที่ปรากฏออกมาว่า
ระหว่างที่นางเมอร์เซกำาลังตั้งท้องริชาร์ด
น้ันเธอทำางานอยู่ ในโรงงานรองเท้าบูททำา
หน้าที่ผสมและก็สีสารเคมีต่างๆแล้วอย่างว่า
โรงงานเหล่าน้ี ไม่ ได้คำานึงถึงสุขภาพหรือ
เอาใจใส่ ในเร่ืองของมลพิษและยังไม่มีการ
วางระบบของโรงงานที่ดีเพ่ือจัดสารพิษที่
อาจเกิดข้ึรจึงทำ�ให้นางเมอร์เซในตอนน้ันสูด
ดมเอาไอสารเคมีและสารพิษปนเปื้อนเข้าไป
ในร้างกายซึ่งในตอนแรกแพทย์ผดุงครรภ์
ของเธอน้ันได้คาดการณ์เอาไว้ว่าเด็กทารก
ที่อยู่ ในท้องอาจจะคลอดออกมาไม่สม
ประกอบนักแต่ ในท้ายที่สุดแล้วเด็กชายริชาร์
ดก็ได้ถือกำาเนิดแล้วก็คลอดออกมาเป็นเด็ก
ที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและก็ร่าเริงในวัย
เด็กริชาร์ดเคยได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่
สมองถึง2คร้ังด้วยกันคร้ังแรกเกิดข้ึนเมือ
ตอนที่เขาอายุเพียงแค่2ขวบเมื่อหนูน้อยริ
ชาร์ดพยายามที่จะปีนลิ้นชักเก็บเส้ือผ้าข้ึน
ไปหยิบของบนน้ันแต่ทำ�มำ�ให้ลิ้นชักล้มลงมา
ทับที่ศีรษะของเขา
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และเขาพึ่งกลับมาจากการไปรบในสมรภูมิของ
สงครามเวียดนามพอไมค์กลับมาริชาร์ดก็ เริ่มที่
จะใช้เวลาขลุกอยู่กับเค้าและนอกจากจะใช้เวลาดูด
กัญชาด้วยกันแล้วไมค์เขาก็ยังชอบที่จะเอาภาพถ่าย
โพลาลอยด์ที่ เค้าถ่ายตอนสมัยที่ ไปรบในสงคราม
เวียดนามมาให้ริชาร์ดดูซึ่งกิจกรรมนี้ก็คงไม่ได้เป็น
ประเด็นอะไรถ้าภาพถ่ายเหล่านั้นมันคือภาพวิว
หรือทัศนียภาพที่สวยงามในเวียดนามแต่นั้นมัน
ไม่ ใช่ เพราะภาพถ่ายที่ ริชาร์ดในวัย12ปีได้ดูนั้นมัน
คือวีรกรรมระยำ�ตำ�บอนที่ ไมค์ได้ไปทำ�เอาไว้� ไม่ว่าจะ
เป็นภาพที่เค้าถ่ายไว้ตอนข่มขืนกระทำ�ชำ�เราผู้หญิง
ผูกผู้หญิงไว้กับต้นไม้แล้วก็ข่มขืนทรมานหรือฆ่า
ผู้หญิงเหล่านั้นซึ่งมีภาพๆหนึ่งพีคมากๆทีไมค์ถ่าย
แล้วเอามาให้ริชาร์ดดูนั้นมันเป็นภาพของศรีษะที่ถูก
ตัดจากร่างของผู้หญิงและไมค์เนี่ยก็เอาศรีษะนั้น
มาถ่ายทำาท่าทางเหมือนกับเอาหัวนั้นมาสำาเร็จความ
ไคร่ ให้ตัวเองไมค์นั้นเขาไม่ได้เอาแค่รูปมาโชว์เท่านั้น
เขายังบอกเล่าถึงวีรกรรมต่างๆที่เค้าทำาในสงคราม
เวียดนามบอกถึงวิธีฆ่าว่าค้องฆ่าเหยื่อยังไงบอก
ทริคว่ าต้องทำายังไงถึงสามารถฆ่ าคนคนหนึ่งได้
โดยที่ ไม่ ให้เค้ารู้ตัวก่อนและแน่นอนว่าไมค์สนุกกับ
การที่เค้าได้แบ่งปันเรื่องราวอะไรแบบนี้มากให้กับเด็ก
อายุ12ได้ฟังหลังจากทริชาร์ดได้ดูภาพถ่ายและฟัง
เรื่องเล่าสุดซาดิสต์เหล่านั้นมันก็ทำ�ให้เขาซึ่งกำ�ลังเข้า
สู่ช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองและสนใจใน
เรื่องเพศเริ่มจะสร้างจุดเชื่อมโยงระหว่างเซ็กซ์และ
ความรุนแรงเข้าด้วยกัน

ตอนนั้นริชาร์ดเขาชอบที่จะสร้างเซ็กซ์แฟนตาซีหรือ
จินตนาการถึงเซ็กซ์ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงการ
ข่มขื่นการทำ�ร้ายคู่ร่วมสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการมี
เซ็กซ์แบบbondageก็คือการใช้เชือกผูกมัดรัดตรึง
และเค้ามักสำาเร็จความไคร่อยู่บ่อยๆด้วยการนึกถึง
ภาพเซ็กซ์ที่มันรุนแรงเหล่านี้ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้น
พวกนี้ที่ทำ�ใหริชาร์ดนั้นเขามีmindsetsเกี่ยวกับเรื่อง
เพศผิดๆว่าเซ็กซ์ที่ดีเซ็กซ์ที่สมบูรณ์แบบนั้นมันจะ
ต้องมีความรุนแรงควบคู่กันไปด้วยกันเสมอ� ริชาร์ด
ใช้เวลาคลุกตัวอยู่กับไมค์เรื่อยมาจนถึงวันวันหนึ่ง
ที่เกิดเหตุการณ์สำ�คัญและเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของ
เค้าไปตลอดกาล

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่4พฤษภาคมปี1975เมื่อ�ไมค์
ลูกพี่ลูกน้องของเขาทะเลาะกับโจฟีน่าภรรยาของ
ตนเองอย่างรุนแรงจนไมค์นั้นเกิดฟิวส์ขาดชักปืน.
38caliberออกมาส่งกระสุนแสกหน้าภรรยาของตนเอ
งต่อหน้าริชาร์ดในวัย� 15� ปี� ซึ่งตามรายงานข่าวที่ระบุ
นั้นเค้าบอกว่าโจฟีน่าเธอไม่ได้เสียชีวิตทันทีแต่เธอได้
รับบาดเจ็บสาหัสและไปนอนเป็นผักอยู่ ในโรงพยาบาล
ราวๆสองสัปดาห์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงซึ่งตอนนี้
มันขัดแย้งกับคำ�บอกเล่าของริชาร์ดที่เค้าบอกว่าโจฟี
น่าเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนั้นแหล่ะซึ่งตรงนี้พวก
เราก็ ไม่รู้ว่าสิ่งที่ริชาร์ดพูดออกมานั้นเค้าโกหกหรือ
ว่าเค้าเข้าใจแบบนั้นจริงๆซึ่งถ้าเค้าเข้าใจแบบนั้นจริงๆ
มันก็น่าแปลกที่เขาจะไม่รู้เลยว่าเมียของลูกพี่ลูกน้อง
ของเค้าต้องไปนอนอยู่ ในโรงพยาบาลถึงสองสัปดาห์
ก่อนที ่ เธอจะตายอย่างไรก็ตามจากคำาให้การของ
ไมค์เองเค้าบอกว่าเค้าไม่เจตนาจะฆ่าภรรยาของเขา
แต่เหตุการณ์ ในวันนั้นเขาและโจฟีน่าทะเลาะกันรุนแรง
มากกว่าไมค์จึงตั้งใจเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเพื่อย้าย
ออกไปอยู่ที่อื่นและเขาต้องการที่จะนำาปืนกระบอก
ดังกล่าวติดตัวออกไปด้วยแต่ โชคร้ายในจังหวะที่เขา
กำาลังเก็บปืนใส่กระเป๋านั่นเองปืนมันดันเกิดลั่นขึ้น
มาจนนำาไปสู่เหตุการณ์ที่น่าเศร้าและสุดท้ายนี้ ไมค์ยัง
คงยืนกรานว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าภรรยาของเขา
จริงๆแต่ไม่ว่าไมค์จะตั้งใจหรือไม่ประศูนย์เพียงนัด
เดียวของเค้าก็ถ้าคนไปถึงสองคนด้วยกันคนแรกคือ
ภรรยาของเค้าเองส่วนอีกคนหนึ่งก็คือหนุ่มน้อยริ
ชาร์ดเด็กชายร่าเริงแจ่มใสและเต็มไปด้วยความอยาก
รู้อยากเห็นได้ตายลงไปนับตั้งแต่วินาทีที่ เขาได้เห็น
กระสุนเจาะทะลุศีรษะของต่อหน้าต่อตาและเขาก็ ได้ถือ
กำาเนิดเกิดใหม่ ในร่างเดิมเกิดกายเป็นริชาร์ดที่มีจิตใจ
เย็นชาโหดเหี้ยม�อำ�มหิต� และชอบที่จะทำ�หน้าบูดบึ้งอยู่
ตลอดเวลา

้และนับตั้งแต่ที่ริชาร์ดอายุ
ราวๆ10ขวบเพ่ือที่จะหลบ
หนีจากพ่อที่ชอบทำ าราย
ร่างกายเขาเด็กอายุ10ขวบ
คนน้ีต้องหนี ไปนอนตาม
สุสานคุณลองคิดดูเอาว่า
โ ลกของ เขามัน โหด ร้ าย
ขนาดไหนอายุแค่สิบขวบ
ต้องหนีพ่อมานอนที่สุสาน
และนอกจากน้ันเพื่อหลบ
หนีจากความ เป็ นจ ริงที่
มันโหดร้ายริชาร์ดจึงเร่ิม

จะหาทางออกโดยการใช้กัญชาเมื่ออายุได้12ปีลูกพ่ี
ลูกน้องของริชาร์ดที่มีช่ือว่ามิเกลหรือว่าไมค์ซึ่งเป็น
ทหารผ่านศึก

4



ในช่วงราวๆประมาณปี1975ซึ่งเราไม่แน่ ใจว่าเป็นเหตุการณ์
ก่อนหรือหลังเหตุการณ์ไมค์ยิงเมียริชาร์ดเขาได้ย้ายไป
อยู่กับรูเบนพี่ชายของเค้าที่เมืองลอสแอง
เจอลิสรัฐแคริฟอเนียป็นช่วงระยะ
เวลาสั้นๆซึ่งการย้ายไปอยู่กับพี่ชาย
แท้ๆของตัวเองในครั้งนี้มันก็ ไม่ ใช่
ประสบการณ์ที่ดีนักสำาหรับริชาร์ด
เพราะรูเบนพี่ชายของเค้านั้นติด
เฮโรอีนและเขาก็ยังเป็นหนักย่อง
เบาตัวยงพอริชาร์ดไปอยู่ด้วย
ก็ ได้ เริ่มเรียนสรรพวิชาต่างๆไม่
ว่าจะเป็นวิชาสะเดาะกลอนงัดแงะ
เปิดหน้าต่างออกจากทางด้านนอก
ของบ้านหรือแม้กระทั่งเรียนรู้วิธีการตัด
ระบบสัญญาณเตือนภัยหรือสัญญาณ
กันขโมยภายในบ้านแหมสอนให้น้องแต่ละ
อย่านี่ เป็นพี่บังเกิดเกล้าจริงๆเลยนะครับ
นอกจากริชาร์ดจะย้ายไปอยู่กับรูเบนพี่ชายแล้ว
เค้ายังเคยย้ายไปอยู่กับรัซพี่สาวของเขาอีกด้วยซึ่ง
รัซนั้นได้อาศัยอยู่กับสามีของเธอที่มีชื่อว่าโรเบอร์ โต้อะ
วาร่าซึ่งโนเบอน์ โต้นั่นนอกจากจะเป็นพี่เขยของริชาร์ดแล้ว
เขายังเป็นนักถ้ำามองอีกด้วยและมีหลายครั้งที่เค้าแอบออก
ไปทำาภารกิจทำามองเค้าก็จะพาริชาร์ดออกไปด้วยแล้วก็สอน
สรรพวิชาเทคนิคต่างๆในการทำามองให้กับริชาร์ดและในช่วง
เวลาเดียวกันนี้เองริชาร์ดเขาก็เริ่มที่จะหันมาใช้ยาเสพติดตัว
อื่นนอกเหนือจากสมุนไพรที่เขาใช้ ในสิ่งที่เค้าเลือกคือLSDและ
เขาก็ยังเริ่มที่จะฝักใฝ่ ในลัทธิซาตานเพราะเขามองว่าซาตาน
เปรียบเสมือนเพื่อนที่เขาสามารถปรับทุกข์คุยสุขและสามารถ
ปรึกษาปัญหาได้ทุกๆเรื่องซึ่งในช่วงเดียวกันริชาร์ดเองเค้า
ก็ยังคงเรียนหนังสืออยู่แต่พอมาพักหลังหลังเขาเริ่มที่จะ
เสพยาหนักมากขึ้นเริ่มเป็นอาชญากรย่องเบาบ้างลักเล็ก
ขโมยน้อยบ้างและก็เริ่มที่จะโดดเรียนไม่สนใจการเรียนถึง
แม้ว่าตัวริชาร์ดเองนั้นเค้าจะเคยเป็นเด็กที่มีผลการเรียน
ที่ดีในระดับหนึ่งเลยก็ตามต่อมาในช่วงที่ริชาร์ดมีอายุ
ราวๆ�16ปี

เขาก็ ได้ทำ�งานในโรงแรมแห่งหนึ่งทำ�หน้าที่เป็น
เด็กยกกระเป๋าช่วยทำ�ความสะอาดและเป็นช่าง
ซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆภายในโรงแรมหลังจากที่
ทำ�งานในโรงแรมแห่งนี้เป็นระยะเวลาประมาณ
สามเดือนริชาร์ดเขาก็ ได้ถือมาสเตอร์คีย์ซึ่ง
เป็นกุญแจที่สามารถไขเข้าทุกห้องในโรงแรม
แห่งนี้ ได้ทำ�ให้ริชาร์ดนั้นฉวยโอกาสนี้แอบกลับ
เข้า ไปที่ โรงแรมหลังจากที่ เค้ า เลิกงานแล้ว
และไขกุญแจเข้าไปในห้องพักระหว่างที่แขก
กำาลังหลับอยู่เพื่อขโมยทรัพย์สินและของมี
ค่านอกจากริชาร์ดได้ ใช้สกิลที่ร่ำ�เรียนมาจากรู
เบนพี่ชายของเขาในการลักเล็กขโมยน้อยแล้ว
เพื่อไม่ ใหโรเบอร์ โต้พี่เขยนั้นน้อยใจในหลายๆ
ครั้งจึงใช้เทคนิคและสกิลในการทำามองแอบ
มองผู้หญิงซึ่งเป็นแขกที่ เข้าพักในโรงแรม
ทางนอกหน้าต่างและเขาก็มักที่จะจินตนาการ
ถึงร่างอันเปลือยเปล่าถึงแขกหรือจินตนาการ
ว่าตนเองกำาลังมีเพศสัมพันธ์กับแขกผู้หญิง
คนนั้นจนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ริชาร์ดตัดสินใจว่า
วันนี้แหล่ะที่เค้าจะกลายเป็นเสือออกผงาดล่า
เหยื่อละสานฝันให้จินตนาการของเขาเป็นจริง
ขึ้นมาสักทีริชาร์ดเลยแอบเข้าไปในห้องของ
ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแขกที่พักในโรงแรมนี้
เพราะเขาเข้าใจว่าผู้หญิงคนดังกล่าวอยู่คน
เดียวและริชาร์ดเกือบจะข่มขื่นเธอได้สำาเร็จ
อยู่แล้วแต่อนิจจาปรากฏว่าสามีของแขกผู้
หญิงที่กำาลังจะตกเป็นเหยื่อนั้นกลับมาพอดี
ซึ่งตามข้อมูลที่ ได้หามาเค้าบอกว่าสามีของ
แขกผู้หญิงคนนั้นตัวใหญ่แข็งแรงและเป็นคน
ที่ขี้หึงมากๆพอเปิดประตูเข้ามาเห็นเหตุการณ์
ดังนั้นสามีของผู้หญิงคนนั้นก็พุ่งเข้าทำาร้าย
ริชาร์ดทันทีจากเสือเลยกลายเป็นเหยื่อแทน
ซึ่งในวันนั้นเสือริชาร์ดก็ ได้กินโปรตีนเชคใหญ่
จากสามีของแขกผู้หญิงคนดังกล่าวจากตอน
แรกที่เข้ามาในห้องแบบอัดแน่นกับความอยาก
กระหายกลับกลายเป็นถูกกระทืบจนจวน
เจียนเกือบจะเสียชีวิตเลยทีเดียว

ซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

พอเปิดประตูเข้ามาเห็นเหตุการณ์ดังนั้นสามี

ของผู้หญิงคนนั้นก็พุ่ง เข้ าทำ าร้ ายริชาร์ด

ทันทีจากเสือเลยกลายเป็นเหยื่อแทนซึ่งใน

วันนั้นเสือริชาร์ดก็ ได้กินโปรตีนเชคใหญ่จาก

สามีของแขกผู้หญิงคนดังกล่าวจากตอน

แรกที่เข้ามาในห้องแบบอัดแน่นกับความอยาก

กระหาย กลับกลายเป็นถูกกระทืบ

จนจวนเจียน

เ กื อ บ จ ะ

เ สี ย ชี วิ ต

เ ล ย ที

เดียวซึ่ง

แ น่ น อ น

ค รั บ ว่ า

ห ลั ง จ า ก

เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

และเขาไม่เห็นประโยชน์ที่จะมานั่งฟ้องแล้วก็

การเดินทางไปมาให้การในคดีเอาริชาร์ดเข้าคุก

ไปแล้วซึ่งโดยส่วนตัวผมเชื่อว่ าตัวสามีนั้น

เค้าคงพอใจในโทษที่ริชาร์ดได้รับแล้ว
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ส่วนข้าวของและทรัพย์สินมีค่าส่วนใหญ่ที่ขโมยมาได้

เขาก็จะเอาไปขายแล้วก็เอาเงินไปซื้อยามาเสพชีวิตก็

วนเวียนอยู่แค่นี้ ในส่วนมุมมองของริชาร์ดกับ

การกระทำาแบบนี้ของเขานั้นดันมองว่า

ตัวเองเหมือนโรบินฮูต่วนข้าวของ

และทรัพย์สินมีค่ าส่ วน ใหญ่ที่

ขโมยมาได้เขาก็จะเอาไปขายแล้ว

ก็เอาเงินไปซื้อยามาเสพชีวิต

ก็วนเวียนอยู่แค่นี้ ในส่วนมุม

มองของริชาร์ดกับการกระทำา

แบบนี้ของเขานั้นดันมองว่าตัวเอง

เหมือนโรบินฮูตนอกจากยาเสพติดต่างๆ

แล้วสิ่งที่ฆาตกรต่อเนื่องลุคสุดคูลคนนี้เค้า

เลือกที่จะเสพก็คือjunkfoodและก็ขนมหวาน

ริชาร์ดเป็นคนที่ชอบทานอาหารขยะแล้วก็

ขนมหวานมากๆประกอบกับเขาเนี่ยไม่ค่อยที่

จะดูแลสุขภาพช่องปากตัวเองนักทำาให้เขามี

ปัญหาฟันผุมากพอสมควรซึ่งสำ�หรับริชาร์ดแล้ว

เค้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่ ใช่ปัญหาเลยเพราะมันยิ่งเส

ริมลุคของเขาให้ดูเหมือนกับซาตานมากยิ่งขึ้นไปอีก

หลังจากที่ทุกคนได้ฟังเร่ืองราวประวัติคร่าวๆของ

ริชาร์ดไปแล้วมันถึงเวลาแล้วครับที่ทุก ค น

จะได้รู้ว่าชายคนน้ีเค้าได้ก่อวีรกรรม

อะไรลงไปบ้างและด้วยความที่คดีที่

ริชาร์ดก่อไว้นั้นมันมีเยอะมากๆเรา
จึงเลือกที่จะหยิบคดีที่พีคๆบาง
ส่วน เท่ านั้ นมา เ ขี ย น ใ ห้ ทุ ก
คนได้อ่านกัน

ต่อมาในปี1977ริชาร์ดก็ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียน
และเมื่ออายุได้18ปีริชาร์ดก็ย้ายไปที่รัฐแคลิฟอร์เนีย
แล้วก็ย้ายไปหลายเมืองภายในรัฐแห่งนั้นแต่สุดท้าย
แล้ว เมืองที่ เค้ าอยู่ หลักๆก็คือลอสแอนเจ
อร์ลิซซึ่งในตอนนั้นริชาร์ดวัย18ปีนั้น
เรียกได้ว่าแทบจะกู่ไม่กลับแล้วเพราะ
ติดLSDอย่างหนักและใช้ โคเคนอยู่
เป็นประจำานอกจากนั้นฝีมือในการ
ย่องเบาลักเล็กขโมยน้อยและเป็น
อาชญากรของเขามันก็พัฒนาขึ้น
ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วแต่ถ้าหากมองในแง่
คุณภาพชีวิตของริชาร์ดในตอนนั้น
บอกเลยว่ าย่ำ าแย่มากพอสมควรในช่วง
เวลานั้นถ้าริชาร์ดไม่หาที่นอนไปเรื่อยเรื่อยตาม
สถานีรถบัสเค้าก็จะขโมยรถแล้วก็นอนในรถ
คันนั้นหลังจากนั้นไม่กี่วันเค้าก็เปลี่ยนรถเป็นคัน
ใหม่แล้วก็ขับรถเหล่านั้นไปขโมยของตามบ้านซึ่งพอ
ทำ�แบบนี้ ไปเรื่อยๆช่วงหลังหลังมาเนี่ยฝีไม้ลายมือใน
การลักเล็กขโมยน้อยของริชาร์ดนั้นมันเริ่มขยับเข้า
ขั้นเซียนเขาสามารถย่องเบาแล้วก็ขึ้นบ้านสองหลังได้

ภายในคืนเดียว่วนข้าวของและทรัพย์สินมีค่าส่วนใหญ่

ที่ขโมยมาได้เขาก็จะเอาไปขายแล้วก็เอาเงินไปซื้อยามา

เสพชีวิตก็วนเวียนอยู่แค่นี้ ในส่วนมุมมองของRich-

ardกับการกระทำาแบบนี้ของเขานั้นดันมองว่าตัวเอง

เหมือนโรบินฮูต่วนข้าวของและทรัพย์สินมีค่าส่วน

ใหญ่ที่ขโมยมาได้เขาก็จะเอาไปขายแล้วก็เอาเงินไปซื้อ

ยามาเสพชีวิตก็วนเวียนอยู่แค่นี้ ในส่วนมุมมองของริ

ชาร์ดกับการกระทำ�แบบนี้ของเขานั้นดันมองว่าตัวเอง

เหมือนโรบินฮูต

ก า ร
ฆาตกรรม

เ ห ยื่ อ ข อง ริ
ชาร์ดนั้น เกิด
ขึ้ น ใ น ช่ ว ง

ระยะเวลาเพียง
แค่14เดือนเท่ านั้น
โดย เชื่ อกั นว่ าคดี
แรกที่ เ ข า ได้ก่อขึ้ น
อย่ า ง เป็ นท างก าร
เกิดขึ้น ในช่วงเดือน
เมษายนปี 1984ซึ่ง ใน
ขณะนั้น ริชาร์ดมีอายุ
เ พี ย ง แค่ 2 4ปี เ ท่ า นั้ น

เหยื่อแรกของริชาร์ดนั้นเธอ
เป็น เด็กหญิงวัยเพียงแค่9ขวบ

และนับได้ว่ า เป็นเหยื่อที่มีอายุ
น้อยที่สุดในบรรดาเหยื่อ

ทั้ ง ห ม ด ที่ ถู ก
สังหาร

เหยื่อรายต่อมาของริชาร์ดเธอเป็น
หญิงชราวัย79ปีที่มีชื่อว่าเจนน่ีวิน
โคเธอถูกสังหารในเดือนมิถุนายน
ปี 1984หรือประมาณสองเดือน
หลังจากที่ เด็กหญิงเมื่อยลิ้นถูก
ฆาตกรรมจากการตรวจสอบสภาพ
ศพพบว่าเจนนี่ถูกสังหารอย่างโหด
เหี้ยมร่ างของเธอมีบาดแผลถูก
แทงด้วยของมีคมหลายจุดและที่
บริเวณคอของเธอนั้นถูกเชือดเป็น
แผลลึกจนศีรษะเกือบจะขาดออก
จากร่างหลังจากที่ริชาร์ดฆาตกรรม
เจนนี่และปฎิบัติภารกิจต่างๆเสร็จ
สิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะเก็บ
กวาดเอาทรัพย์สินและของมีค่ า
ต่างๆภายในบ้านเนี่ยกลับไปด้วย
ทรัพย์สินและของมีค่าต่างๆภายใน

บ้านเนี่ยกลับซึ่งหลังจากคดีของ
เจนนี่แพตเทิร์นในลักษณะนี้

ถ้าหากทุกคนคิดว่าคนอย่างริชาร์ด
นั้นเค้าจะมีแพตเทิร์นหรือรูปแบบ
ในการลงมือเพียงรูปแบบเดียว
เหมือนอย่ างที่ ฆ าตกรต่อ เนื่ อง
คนอื่นๆเค้าทำากันบอกได้เลยว่าคิด
ผิดมหันต์ครับเพราะในช่วงเดือน
มีนาคมในปีต่อมาริชาร์ดได้ทำาการ
ฆาตกรรมเหยื่อคู่รักรายแรกพวก
เขามีชื่อว่าวินเซ้นและแม็กซีนซาซา
ล่าเหลือซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่นิชา
เคยย่องเบามาก่อนหน้านี้แล้วหลัง
จากเข้าไปในบ้านซาซาล่าสำาเร็จแล้ว
ริชาร์ดใช้อาวุธปืนยิงวินเซ้นจนเสีย
ชีวิตในทันทีก่อนที่ เขาจะพุ่งเข้าไป
ทำาร้ายแม็กซีนภรรยาและแทงเธอ
จนเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมัน
ยังไม่จบจบแค่นั้นหลังจากริชาร์ด
ฆ่าแม็กซีนแล้วเค้าได้ควักลูกตาของ
เธอออกมาและก็เอาไปทิ้งในกล่อง
เครื่องประดับที่ เค้า เจอในบ้านใน
ระหว่ างที่ เขากำาลังขโมยของนั่น
แหละหลังจากคดีฆาตกรรมของ
ครอบครัวซาซาล่ารูปแบบลักษณะ
การก่อคดีที่บุกเข้าไปในบ้านฆ่าสามี
ก่อนแล้วทำาร้ ายและฆ่ าภรรยาใน
ภายหลังเป็นแพตเทิร์นที่ริชาร์ดก
ระทำาเกือบทุกครั้งเลยครับเมื่อเค้า
เข้าไปในบ้านของเหยื่อที่ เป็นสามี
ภรรยาอาศัยอยู่ด้วยกัน

โดยชายคนนี้เธอมีชื่อว่าเหมยลี่เด็ก
หญิงเหมยลี่ถูกฆ่าตายอย่างทารุณ
สภาพศพของเธอตอนที่พวกเขาไป
เจอก็คือเธอถูกแขวนคอห้อยไว้กับ
ท่อน้ำาภายในฉันใต้ดินของอาพาร์ต
เมนต์ที่เธออาศัยอยู่กับพ่อแม่ของ
เธอเธอถูกทำ าร้ ายร่ างกายอย่ าง
รุนแรงถูกข่มขืนและถูกแทงจนเสีย
ชีวิตแต่อย่างไรก็ตามกว่าทริชาร์ด
จะถูกระบุตัวว่าเค้าคือฆาตกรที่ฆ่า
เด็กหญิงเหมยลี่ก็ต้องใช้เวลานาน
กว่า25ปีเพราะในปี2009เจ้าหน้าที่
นิติวิทยาศาสตร์ ได้นำาDNAที่ตรวจ
พบ ใ นที ่ เ กิ ด เ หตุ ต อนที ่ เ ข าพบ
ศพเด็กหญิงเหมยลี ่ เนี ่ยมาเทียบ
กับDNAของริชาร์ดแล้วพบว่ามัน
ตรงกัน

โก็จะกลายเป็ นรู ป แบบที ่ พบ ได้
เกือบทุกครั ้งเมื ่อริชาร์ดลงเม่ือ
ก่อคดีก็คือแอบงัดแงะย่อง เบา
เข้าไปในบ้านเหยื่อฆ่าเหยื่อแล้วก็เก็บ
กวาดเอาทรัพย์สินมีค่าออกมา

เป็นการเขียนเชิงสารคดีและกรณ
ีศึกษาเท่านั้น�มิได้สนับสนุนความรุนแรง�โปรดใช้วิจารณ

ญ
านในการอ่าน
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ริชาร์ดก่อคดีอย่างโหดเหี้ยมและสังหาร
เหยื่อต่อเนื่องเรื่อยมาจนมาถึงเหยื่อราย
สุดท้ายของเขาซึ่งเป็นคู่รักคู่หนึ่งและผม
บอกได้เลยว่าเรื่องนี้ก็น่าหดหู่ไม่แพ้กันราย
สุดท้ายที่ เป็นคู่รักคู่นี้ฝ่ายชายมีชื่อว่าบิว
คาร์ส่วนฝ่ายหญิงซึ่งเป็นคู่หมั้นของบิว
มีชื่อว่ า ไอเนสอีริสสันและตามสเต็ปเดิม
เลยครับผมเชื่อว่าทุกคนคงเดาได้ทันทีที่
ริชาร์ดเข้าไปในบ้านปั๊บเค้าส่งกระสุนสาม
นัดฝังเข้าไปในกระโหลกของบิลก่อนเลย
ก่อนที่เขาจะพุ่งเข้าไปทำาร้ายแล้วข่มขืนไอ
เนสแต่ ในครั้งนี้ริชาร์ดไว้ชีวิตเธออย่างไร
ก็ตามในความโชคร้ายนั้นมันยังมันก็ยัง
มีความโชคดีเพราะบิวผู้ เป็นสามีเค้ารอด
ชีวิตมาได้ราวกับปาฏิหาริย์หลังจากไป
ถึงโรงพยาบาลหมอสามารถผ่าตัดเอาหัว
กระสุนออกมาจากศีรษะของบิวได้สองนัด
ส่วนอีกนัดหนึ่งนั้นไม่สามารถเอาออกมาได้
เนื่องจากการผ่าตัดเอาหัวกระสุนนัดดัง
กล่าวออกมานั้นมันอันตรายจนเกินไปแต่
อย่างไรก็ตามตามในคืนวันนั้นมันเป็นแพต

เทิร์นที่ ริชาร์ดกระทำาเกือบทุกครั้งเลย
ครับเมื่อเค้าเข้าไปในบ้านของเหยื่อ
ที่ เป็นสามีภรรยาอาศัยอยู่ด้วย
กัน เปลี่ยนแปลงชีวิตของบิลไป
ตลอดกาลหลังจากฟื้นคืนกลับ
มาจากเหตุการณ์อันโหดร้ายบิว

พบว่าแขนและขาซ้ายของเขานั้น
พิการไม่สามารถขยับได้สมองของเขา

ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงทำ�ให้บิวไม่
สามารถทำาอะไรหลายๆอย่างที่ตัวเองเคย
ทำ�ได้ได้ดีเหมือนเดิมและนอกจากนั้นในความ
โชคดีก็ยังมีความโชคร้ายอยู่อีกเพราะ
เคราะห์ซ้ำ�กรรมซัดไอเนสคู่หมั้นของบิวนั้น
ได้บอกเลิกและทิ้งเขาไปเหลือผู้หญิงเพียง
คนเดียวในชีวิตของบิวเท่านั้นที่ ไม่เคยทิ้ง
เขาไปไหนก็คือแอนคาล์หญิงชราวัย85ปีแม่
ของบิวเท่านั้นที่ยังคอยอยู่เคียงข้างและให้
กำาลังใจเขาในการใช้ชีวิตต่อไปบนโลกใบนี้
หลังจากเกิดเหตุการณ์ ในครั้งนั้นนอกจาก
แม่เขาแล้วก็ยังมีญาติสนิทที่แวะเวียนมา
เยี่ยมเยียนดูแลบิวบ้างเป็นครั้งคราว�

แพตเทิร์นที่ริชาร์ดกระทำาเกือบทุกครั้งเลย
ครับเมื่อเค้าเข้าไปในบ้านของเหยื่อที่เป็นสามี
ภรรยาอาศัยอยู่ด้วยกันเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของบิลไปตลอดกาลหลังจากฟื้นคืนกลับ
มาจากเหตุการณ์อันโหดร้ายบิวพบว่าแขน
และขาซ้ายของเขานั้นพิการไม่สามารถขยับ
ได้สมองของเขาได้รับความเสียหายอย่าง
รุนแรงทำาให้บิวไม่สามารถทำาอะไรหลายๆ
อย่างที่ตัวเองเคยทำาได้ ได้ดีเหมือนเดิมและ
นอกจากนั้นในความโชคดีก็ยังมีความโชค
ร้ายอยู่อีกเพราะเคราะห์ซ้ำากรรมซัดไอเนส
คู่หมั้นของบิวนั้นได้บอกเลิกและทิ้ง เขา
ไปเหลือผู้หญิงเพียงคนเดียวในชีวิตขอ
งบิวเท่านั้นที่ ไม่เคยทิ้งเขาไปไหนก็คือแอน
คาล์หญิงชราวัย85ปีแม่ของบิวเท่านั้นที่
ยังคอยอยู่ เคียงข้างและให้กำาลังใจเขาใน
การใช้ชีวิตต่อไปบนโลกใบนี้หลังจากเกิด
เหตุการณ์ ในครั้งนั้นนอกจากแม่เขาแล้วก็
ยังมีญาติสนิทที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนดูแล
บิวบ้างเป็นครั้งคราว�

จากเรื่องราวทั้งหมดนั้นหลายคนคงจะ
เห็นได้ว่าริชาร์ดเองนั้นเวลาเค้าลงมึงก่อ
คดีอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะมีแพตเทิร์น
แล้วก็ แบบแผนของเขาแต่จริงๆแล้ว ริ
ชาร์ดนั้นเค้าเป็นฆาตกรต่อเนื่องประเภท
ไร้ระเบียบแบบแผนเนื่องจากว่าตัวริชาร์ด
เองนั้นเค้าไม่มีการวางแผนเตรียมตัวมา
ก่อนเลยเค้าไม่มีรูปแบบในการเลือกเหยื่อ
เค้าไม่มีการเลือกอาวุธเจออันไหนใกล้มือ
ก็ ใช้ เลยเค้า ไม่มีการสร้างตัวตนใหม่ขึ้น
มาหรือพูดจาหว่านล้อมชักจูงหลอกล่อ
ให้เหยื่อเนี่ยติดกับดักเค้าไม่แคร์ว่าเค้าจะ
ทิ้งพยานหลักฐานอะไรไว้บ้างทั้งหมดทั้ง
มวลที่ทำาไปนั้นฟิวลิ่งล้วนๆเพราะสำาหรับ
ริชาร์ดเองนั้นการฆ่าคนคนหนึ่งมันเป็นไป
เพื่อสนองความต้องการและเติมเต็มความ
รู้สึกตื่นเต้นในชีวิตของเค้าเท่านั้นเองโดย
เหตุผลส่วนหนึ่งแล้วที่เค้าทำาอะไรลงไปเค้า
ไม่ได้ระมัดระวังตัวหรือบางทีกลับเป็นการ
ท้าทายเสียด้วยซ้ำ�เพราะส่วนหนึ่งมันมาจาก
ความเชื่อของเขาที่ว่าซาตานนั้นจะปกป้อง
และคุ้มครองเขาอีกเหตุผลหนึ่งที่ ริชาร์ด
เค้าเป็นฆาตกรต่อเนื่องประเภทไร้ระเบียบ
แบบแผนก็คือริชาร์ดเค้าไม่ได้ฆ่าเหยื่อทุก
รายเหยื่อบางรายที่ เค้าก่อคดีเขาทำาร้าย
ร่างกายและข่มขื่นแต่ไม่ได้ฆ่าเหยื่อบางราย
เค้าพยายามฆ่าแต่ไม่ตายหรือเหยื่อบางราย

เค้าตั ้งใจจะไว้ชีวิตเสียด้วยซ้ ำาถ้าวันไหน

เค้าไม่รู ้สึกอยากฆ่าริชาร์ดก็จะไม่ฆ่าแต่ถ้า

วันไหนความต้องการอยากจะฆ่าและเติม

เต็มความตื่นเต้นเนี ่ยในบางครั้งการฆ่ า

เหยื ่อรายเดียวสำาหรับเขาอาจจะไม่เพียง

พอเสียด้วยซ้ำา
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มองได้ว่าผู้ชายคนนี้เค้าใช้สันชาติตญาณแล้วเค้าไม่มีตรรกะไม่มี
เหตุผลอะไรอย่างที่ ได้เล่าไปว่าริชาร์ดเค้าไม่ได้แคร์เลยว่าเค้าจะทิ้ง
พยานหลักฐานอะไรไว้ ในที่เกิดเหตุและพอคดีแรกๆมันก็ยังพอคุย
กันได้ ใช่ไหมครับเพราะเขายังไม่เป็นที่รู้จักแต่พอเค้าเริ่มก่อคดี
ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแทนที่เค้าจะมีความรอบคอบมากขึ้นแต่ไม่เลย
เพราะยิ่งก่อคดีริชาร์ดยิ่งชุ่ยไปเรื่อยๆเค้าทิ้งหลักฐานเอาไว้มาก
ระมัดระวังน้อยลงแต่ ในท้ายที่สุดเขาก็ถูกตำารวจจับกุมตัวได้ ใน
เดือนสิงหาคมปี1985หลังจากเจ้าหน้าที่ตำ�รวจและพนักงานอัยการ
รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในวีรกรรมที่ริชาร์ดได้ก่อขึ้นส่ง
ฟ้องต่อศาลซึ้งคดีที่เขาฟ้องร้องนั้นยาวเป็นห่างว่าวเลยไม่ว่าจะ
เป็นคดีฆาตกรรม13คดี�คดีพยายามฆ่า�5�คดีคดีล่วงละเมิดทางเพศ
อีก�11�คดีและคดีย่องเบาอีก�14�คดี

ริชาร์ดริชาร์ดถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อกล่าวหาเขาถูก
พิพากษาให้ประหารชีวิตโดยวิธีการรมแก๊สซึ่งถ้าหากเอาจริงๆแล้ว
มองจากความเป็นไปได้เนี่ยเราเชื่อว่าเค้าก่อคดีมากกว่านี้ ในส่วน
ของชีวิตและความเป็นอยู่ของริชาร์ดในคุกนั้นเค้าก็ ไม่ได้อยู่อย่าง
โดดเดี่ยวและเงียบเหงาเลยครับด้วยความที่หน้าตาของเค้าหล่อและ
ก็ลุคสุดเท่ขนาดนี้ทำ�ให้เขามีแฟนคลับและหญิงสาวมากมายนอกจาก
นั้นตั้งแต่ปี1985ที่เค้าโดนจับก็มีผู้คนมากหน้าหลายตาแวะเวียนไป
เยี่ยมเยียน�Richardชนิดที่ว่าหัวตรางไม่เคยแห้งเลย

มันมีเรื่องเล่าหนึ่งครับที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจคือตอนที่
ริชาร์ดเค้าเพิ่งถูกจับกุมตัวใหม่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าดอเร
นรอยเธอเป็นหญิงสาวพรหมจรรย์นับถือศาสนาคริสต์นิกาย
คาทอลิกซึ่งเธอได้มีโอกาสได้เห็นภาพที่ริชาร์ดถูกถ่ายตอนที่ถูก
จับกุมตัวได้ ในทีวีซึ่งปรากฏว่าวินาทีที่เธอเห็นสายตาของริชาร์ดใน
ภาพนั้นก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างในสายตาของอสูรร้ายซึ่งมัน
อาจจะเป็นความอ่อนโยนในสายตานั้นแหมรักแรกพบเลยนะ

ต่อมาในปี1988ริชาร์ดได้ขอดอเรนแต่งงานและทั้งคู่ก็ ได้แต่งงานกัน
สมใจในปี1996โดยทั้งคู่ได้รับอนุญาตให้สัมผัสแตะเนื้อต้องตัวกันได้
เวลาเยี่ยมนะครับแต่ห้ามมีเพศสัมพันธ์กันนั้นหมายความว่าดอเรน
ซึ่งเป็นหญิงพรหมจรรย์และนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกนั้น
เธอจะต้องคงความเป็นเวอจิ้นของเธอไปตลอดชีวิตและโดยส่วน
ตัวของดอเรนเธอนั้นเชื่อว่าริชาร์ดสามีของเธอเป็นผู้บริสุทธิ์และ
เขาไม่ได้ก่อคดีอะไรเลยตามที่สังคมกล่าวหาหลังจากที่ริชาร์ดถูก
พิพากษาประหารชีวิตRichardเค้าไม่ยอมแพ้ครับยังคงต่อสู้คดี
โดยการยื่นอุทรขึ้นไปและด้วยความที่คดีมันมีรายละเอียดแล้วก็�
รายละเอียดเยอะมากๆแค่คดีฆาตกรรม� 13คดีแล้วทำ�ให้การรวบรวม
พยานหลักฐานต่างๆของศาลเป็นไปด้วยความล่าช้าซึ่งกว่าจะมีคำา
พิพากษาของศาลอุทธรณ์

อะไรที่ทำาให้ริชาร์ดกลายเป็นอสูรร้ายขึ้นมาเอาง่ายๆไล่ย้อนกลับไป
ตั้งแต่เขาเกิดขึ้นมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยปัญหามีลูกเยอะมาก
จนพ่อแม่ไม่มีเวลาให้นอกจากนั้นพ่อของเขายังเป็นคนที่ชอบใช้
ความรุนแรงกับคนในครอบครัวมาถึงสมาชิกพี่น้องของเค้าไม่มี
ใครเลยสักคนที่ โตมาเป็นคนดีๆเป็นผู้เป็นทุกคนมีปัญหายาเสพติด�
อาชญากรรมก่อคดีมาตั้งแต่เด็กๆ�ตั้งแต่ช่วงยังเป็นวัยรุ่นเสียด้วย
ซ้ำ�นอกจากนั้นคนอื่นที่วนเวียนเข้ามาในชีวิตของเขาแต่ละคนเนี่ยดี
ดีที่งนั้นเลย�(ประชด)

ออกมาเวลามันก็ล่วงเลยมาถึงปี2006แล้ว10ปีเลยนะในส่วนของ
คำ�พิพากษาของศาลอุทรนั้นพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ประหาร
ชีวิตRichardเค้าก็ยังไม่หยุดที่จะต่อสู่คดีต่อจนในท้ายที่สุดก่อนที่
ศาลฎีกาจะมีคำ�พิพากษาออกมาริชาร์ดนักโทษคดีประหารชีวิตก็ ได้
เสียชีวิตในวันที่7� มิถุนายนปี� 2013� ปิดตำ�นานฆาตกรต่อเนื่องสุดเท่
ในวัยเพียงแค่� 53� ปี� ชิงหนีตายไปก่อนที่จะได้ขึ้นแท่นประหารชีวิต
หลังจากรอคอยมาอย่างยาวนานถึง23ปีตัวริชาร์ดเองนั้นเค้าไม่
เคยยอมรับสารภาพเลยแม้แต่คดีเดียวและเค้าไม่เคยแสดงออกถึง
ความรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจใดใดทั้งสิ้นในการกระทำาของเขาพีคๆก็มี
อยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่รักริชาร์ดฟังพิพากษาของศาลก็บอกว่า
ก็ ไม่เห็นเป็นไรนี่ความตายมันมากับการมีอำานาจอยู่แล้วไปเจอกันที่
ดิสนีย์แลนด์นะ
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ตั้งแต่ครูที่ล่วงละเมิดทางเพศพ่ีชายซึ่งริชาร์ดเองอาจจะโดนไปด้วยมาที่อาเฮียโร
เบอโต้พ่ีเขยของเค้าที่กลายเป็นนักถ้ำ�มองพ่ีชายที่เป็นนักย่องเบารักเล็กขโมยน้อย
สอนสรรพวิชาต่างๆปิดท้ายด้วยคนน้ีเลยพ่ีมิเกลlหรือไมค์ทหารผ่านศึกลูกพ่ีลูก
น้องของเขาที่เอาเร่ืองราวอะไรก็ไม่รู้หรือภาพถ่ายอะไรก็ไม่รู้มาเล่าให้เค้าฟังทุกคน

ที่วงเวียนอยู่ ในชีวิตของริชาร์ดไม่มีใครเลยที่เป็นคนที่ส่งอิทธิพลผลด้านบวกให้
เค้าและจะทำ�ให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีในสังคมไม่มีเลยซึ่งถ้าเรามองสภาพแวดล้อม

ของริชาร์ดจากที่อ่านน้ีผมเช่ือได้เลยว่ามันคงเป็นไปได้ยากมากๆที่คนๆหน่ึงจะโตมา
เป็นคนที่ดีและใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคมได้ถ้าคุณเกิดและเติบโตมาแบบน้ีนอกจาก
การเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อม�

เขาเป็นพิเศษนั่นหมายความว่าริชาร์ดนั้นน่าจะนับได้
ว่าเป็นคนที่ ได้รับความสนใจมากที่สุดจากสมาชิก

ในครอบครัวแต่ก็อย่างว่าถ้าคำ�นึงถึงพ่อแม่ริชาร์ด
ที่ต้องทำางานอย่ างหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
ประกอบกับพี่ที่เต็มไปด้วยปัญหาถ้ามองในอีกแง่
หนึ่งความสนใจอย่างมากที่เขาได้รับมันอาจจะไม่
ได้มาพร้อมกับความใส่ ใจก็เป็นได้สุดท้ายท้ายสุด
อย่างที่ ได้บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในที่เค้า
เจ็บป่วยจากการได้รับการกระทบกระเทือนทาง
สมองหรือเป็นปัจจัยภายนอกภาพถ่ายต่างๆเรื่อง
เล่าต่างๆหรือแม้กระทั่งคือที่เค้าได้เห็นคนโดนยิง
หัวต่อหน้าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้น
มาในตอนเด็กมากในช่วงที่เค้ากำาลังอยากรู้อยาก
เห็นมันทำาให้เขาเกิดความสับสนและเชื่อมโยงอะไร
สักอย่างเข้าด้วยกันแบบผิดๆอย่างเรื่องเพศกับ
ความรุนแรงและความที่เขาโตในครอบครัวที่พ่อ
ชอบใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาทำ�ร้ายคนครอบครัว
เวลาที่เขาเกิดความสงสัยและเชื่อมโยงสิ่งเรานี้เด็ก
ถ้าเป็นเด็กทั่วไปจะได้รับการสั่งสอนแต่ริชาร์ดเค้า
โตมาในครอบครัวแบบนั้นใครจะกล้าไปถามถามไป
อาจโดนพ่อตบก็ ได้ทำาให้เค้าเก็บทุกอย่างมาคิดเอา
เองคนเดียวก็ ไม่กล้าถามไม่กล้าที่แสดงความรู้สึก
ออกมาทุกอย่างมันก็จะถูกอัดแน่นคิดเองเออเอง
สุดท้ายปลายทางก็อย่างที่เห็นและนอกจากนั้นก็ยัง
เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมากๆเรื่องของJosefi-
naภรรยาของไมค์ที่ถูกยิงที่ศีรษะเค้าไม่เคยพูดถึง
เธอเสียด้วยซ้ำาหรืออย่างตอนที่เขาอาจจะถูกล่วง
ละเมิดทางเพศที่เขาปฏิเสธออกไปว่าเค้าจำาไม่ ได้ทุก
อย่างมันถูกเก็บไว้ ในตัวของชายคนนี้และระเบิดออก
มาเมื่อเขาต้องการอยากจะฆ่าใครซักคนนึ

เป็นสาเหตุสำ�คัญอีกอย่างหน่ึงให้เขากลายเป็นฆาตกรต่อเน่ืองก็คือความผิดปกติ

ทางสมองอย่างที่ ได้เล่าไปตอนแรกๆเลยว่าริชาร์ดเขาได้รับกระทบกระเทือนทาง
สมองอย่างรุนแรงถึงสองคร้ังด้วยกันแน่นอนเมื่อสมองเราเสียหายส่วนที่เสีย
หายน้ันอาจจะเป็นส่วนที่ทำ�หน้าที่เก่ียวข้องกับความยับยั้งช่างใจอารมณ์ความคิด

หรือความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีก็เป็นได้ซึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับริชาร์ดเลยก็คือเค้า
ชอบที่จะเป็นที่จุดสนใจและช่ืนชอบที่เค้าจะมีแฟนคลับอยู่ตรงท่ามกลางสปอตไลท์
ของสายตาคนที่จับจองเข้าดูจากการแต่งตัวของเค้าคุณจะเห็นได้เลยว่าเค้าแต่ง
ตัวเท่มากดึงดูดสายตาของคนและสังเกตได้อีกอย่างหน่ึงคือการวางตัวของเค้าใน
ศาลที่เค้าจะหันมาเล่นกับกล้องเล่นกับแว่นมองกล้องหรือการที่เค้าโบกมือทักทาย
แฟนคลับของเค้าทำ�ตัวเหมือนไม่เหมือนฆาตกรต่อเน่ืองอย่างน้ันหละตอนที่เค้าได้
มาในศาลแต่ละคร้ังนึกว่านักร้องร็อคสตาอะไรแต่งตัวเดินเข้ามาซึ่งเหตุผลที่เค้าใส่
แว่นดำ�เข้าไปเขาอ้างว่าเพ่ือที่เขาจะได้แอบงีบหลับในช่วงระหว่างการพิจารณาคดี�

เพราะเขาชอบที่จะอ่านหนังสือจนดึกดึกดื่นดื่นและไม่ได้นอนไม่ธรรมดานะ
ครับเนี่ยซึ่งการที่ริชาร์ดต้องการที่จะเป็นจุดสนใจของคนรอบข้างเนี่ยมัน
ไม่ได้มีพื้นฐานมาจากความขาดซึ่งเขามีพี่ๆและเขาเป็นคนเป็นน้องสุดท้อง
และนอกจากนั้นจากอาการป่วยของเค้าที่เค้าชักอยู่บ่อยๆเนื่องจากได้รับ
การกระทบกระเทือนทางสมองทำ�ให้คนในครอบครัวเขาต้องสนใจ
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เมื่อตัวประกันเกิดรักโจร

ในท่ีน้ี ไม่ได้หมายความว่ารักเชิงชู้สาวอย่างเดียวแต่
รวมถึงการช่ืนชมเห็นดีเห็นงามมองโจรในแง่บวกและ

แถมบางทียังช่วยเหลือโจรอีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตามอาการสต๊อคโฮล์มน่ีก็ยังไม่ได้จัดเป็นอาการป่วย
ทางจิตใน�DSM-V�นะคะ�ดังนั้นแอดจะไม่เรียกมันว่า�โรคสต๊อคโฮล์ม
แต่เป็นอาการสต๊อคโฮล์มแทน� เพราะมันไม่ ใช่อาการป่วยทางจิต� แต่
เป็นการปรับสภาวะจิตใจให้เข้ากับสถานการณ์ตึงเครียด

มาดูประวัติการค้นพบอาการนี้กันก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่� 23�
ปี �ค.ศ.�1979�ในเมืองสต๊อคโฮล์ม�ประเทศสวีเดนโดยที ่นาย
Jan-ErickOlssonนักโทษซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีเจ้าหน้าที่ ได้
บุกเข้าไปที่ธนาคาร�Sveriges�Kreditbankและจับพนักงานธนาคาร
4คนไว้เป็นตัวประกันโดยมีเงื่อนไขให้ทางเรือนจำาปล่อยตัวนาย�
Clark-Olofssonเพื่อนร่วมห้องขังของตนออกมาพร้อมกับ
เงินอีก700,000เหรียญและรถยนต์สำ�หรับหนีมาดูประวัติการค้น
พบอาการนี้กันก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่� 23� ปี� ค.ศ.� 1979� ใน
เมืองสต๊อคโฮล์มประเทศสวีเดนโดยที่นายJan-ErickOlsson�นักโทษ
ซึ ่งอยู ่ระหว่ างการหลบหนีเจ ้าหน้าท ี ่ ได ้บ ุกเข ้าไปที ่ธนาคาร�
Sveriges-Kreditbankและจับพนักงานธนาคาร�4คนไว้เป็นตัว
ประกันโดยมีเงื่อนไขให้ทางเรือนจำาปล่อยตัวนายClarkOlofs-
sonเพื่อนร่วมห้องขังของตนออกมา�พร้อมกับเงินอีก� 700,000�
เหรียญและรถยนต์สำ�หรับหนี�นักโทษทั้งสองจึงนำ�ตัวประกันทั้ง�4�
หนีไปกบดานในห้องเซฟของธนาคาร�เป็นเวลาทั้งหมด�6�วัน

ระหว่างที่ตัวเองต่อรองกับตำ�รวจ� ปรากว่าการ
เจรจาไม่สำาเร็จและสุดท้ายตำารวจใช้แก๊สน้ำาตา
จนนักโทษและตัวประกันยอมออกมาต้องบอก
ว่า� ยอมออกมาเพราะตอนแรกตัวประกันไม่ยอม
ออกมาด้วยเหตุผลที่ว่าตำารวจจะฆ่านักโทษถ้า
ตัวประกันถูกปล่อยมาหมดดูเหมือนเร่ืองจะจบ
แต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะตัวประกันทั้ง� 4�
กับชอบนักโทษทั้งสองมากถึงขนาดช่วยไปเป็น
พยานในศาลเพ่ือช่วยให้นักโทษทั้งสองพ้นข้อ
กล่าวหาเเต่สุดท้ายนักโทษก็โดนจำ�คุกและไปเยี่ยม
เยือนในคุกอีกตอนที่ตำารวจเข้าไปจับนักโทษได้
พบทั้งนักโทษและตัวประกันจูบหอมและกอดกัน
ด้วย�แถมระหว่างที่ติดอยู่ ในเซฟ�6�วันนั้นทางตัว
ประกันได้ติดต่อนายกรัฐมนตรีนาย�Olof�Palme�
และบอกว่าเธอกลัวตำารวจจะทำาร้ายพวกเธอ�
มากกว่ากลัวนักโทษทั้งสองคนน้ันอีกและเธอ
เชื่อใจนักโทษสองคนนั้นมากโดยตัวประกัน 

ให้เหตุผลว่านักโทษทั้งสองมีเมตตาให้ตัวประกันโทรหาครอบครัว
ที่บ้านเอาเสื้อผ้ามาห่มให้ตอนตัวประกันหนาว� อนุญาตให้ตัวประกัน
เดินออกไปนอกห้องเซฟได้แต่มีเชือกมัดตัวติดไปและไม่ ได้ทำาร้าย
ร่างกายพวกเธอเลยแต่มีการขู่จะยิงที่ขาเพ่ือกดดันตำารวจซึ่ง
หน่ึงในตัวประกันให้สัมภาษณ์ว่านักโทษใจดีมากเขาจะยิงแค่ที่ขา
ของฉันเท่าน้ันเองแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ยิงซึ่งจิตแพทย์ ในสมัยนั้นได้
กล่ าวไว้ว่ ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น่ าจะเกิดขึ้นเนื่องจากตัว
ประกันรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณนักโทษ� ที่ยอมไว้ชีวิตพวกเขาค่ะโดย
เฉพาะเมื่อตำารวจไม่ยอมทำาตามความต้องการของนักโทษซึ่ง
อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวประกันยิ่งทำาให้ตัวประกันมอง
ตำ�รวจในแง่ลบแบบพวกตำ�รวจเห็นชีวิตเราเป็นของ
เล่นเป็นเคร่ืองต่อรองหรือไงทำ�ไมไม่ยอมทำ�ตาม
ที่นักโทษต้องการพวกตำ�รวจอยากให้เราตาย
หรือไงในทางตรงกันข้ามนักโทษทั้งสองกลับ
ไว้ชีวิตตัวประกันทำาให้ตัวประกันรู้สึกดีกับนักโทษซ่ึง

ปรากฏการณ์ในครั้งนี้�ได้ถูกเรียกว่า�อาการสต๊อคโฮล์ม
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เราจะมาเล่าเรื่อง�ไซโคพาธเป็นโรคทางจิตเวช
ชนิดนึงซึ่งมันจะถูกจัดอยู่ ในประเภทPer-
sonal i tyDisordersความผิดปกติทาง
บุคลิกภาพและหากจะจัดให้อยู่ ในกลุ่มย่อย
อยู่ ในกลุ่มAntisocialPersonalityDisor-
dersหรือว่าความผิดปกติทางบุคลิก
ภาพแบบต่อต้ าน สังคม ในประวัติ
ศาษตร์คำาว่าPsychopathมันเกิดข้ึน
เมื่อปี1933พฤตกรมมของคนไข้ไซโค
พาธ�จะมีอยู่�3�ลักษณะสำ�คัญสำ�คัญ

ยกตัวอย่างสมมุติว่าคนในครอบครัว
ของเราเสียชีวิตจริงๆแล้วเราก็ต้อง

เศร้าโศกเสียใจใช่ไหมครับแต่คนที่ เป็น�
Psychopathเขาจะไม่เศร้าเขาเพราะรู้สึกเฉยๆ
เขาไม่แสดงอารมณ์อะไรออกมาทั้งสิ้น

ลักษณะที่1� Lack� of� remorse� and� guilt� ก็
คือความรู้สึกสำานึกและความรู้สึกผิดคนไข้
ในกลุ่มน้ีนะครับเขาจะไม่ค่อยรู้สึกที่เท่าไหร่
ครับเมื่อเวลาทำาอะไรผิดลงไปก็จะคิดว่ า
มันสมควรต้องเป็นแบบน้ีแล้วอย่างเช่น
ถ้าเป็นฆาตกรลงมือฆ่าเหยื่อเน่ียเขาก็จะ
บอกว่าสมควรตายแล้วหรือว่าสมควร
โดนสังหารแล้วอยู่ ไปก็ ไม่มีประโยชน์
หรอกอะไรแบบน้ีหรือว่าถ้างงเน่ียจะ
ยกตัวอย่างก็คือสมมุติว่าเราเดินไป
ข้างแม่น้ำ�ในน้ำ�เห็นคนจมน้ำ�อยู่แต่เรา
เหมือนกับเพิกเฉยเดินไปต่อซะงั้น
ไม่ ให้ความช่วยเหลือใดๆเราไม่มี
ความสำานึกผิดใดๆกับการไม่ ได้
ช่วยเขาจากการจมน้ำ�

ลักษณะที่2ของคนไข้ก็คือ�

Lack� of� emotionคนไข้

ในหมู ่ นี ้ จ ะ ไม่ค่อยแ ส

ด ง อ อ ก ท า ง
อารมณ์ใด�ๆ�ทั้งสิ้น
ไ ม่ แ ส ดงอ า รมณ์
ยิ น ดี ยิ น ร้ า ย ไ ม่
แสดงอารมณ์ โศก
เศร้า

Psychopath 

ลักษณะท่ี�3ของคนไข้ก็คือLack�of�empathy
ก็คือขาดความเข้าใจผู้อื่นคนไข้เหล่าน้ีจะไม่
สามารถจะเข้าใจถึงอารมณ์หรือว่าความ
รู้สึกของคนรอบข้างได้ครับ� อธิเช่นเพื่อน
มาปรึกษาปัญหาชีวิต� เช่น� แฟนบอกเลิก� ไม่มี
เงินใช้หรือว่าตกงานปกติแล้วเราจะต้องรับ
ฟังปัญหาให้ความสำ�คัญกับเขาแล้วก็อาจจะ
มีอารมณ์เสียใจไปกับเค้าแต่คนไข้ไซโคพาธ�
เมื่อฟังเพ่ือนมาระบายเค้าก็จะแบบธรรมดา
ปรกติไม่ได้จะรู้สึกว่าต้องหาทางช่วยหรือว่า
ไม่เข้าใจว่าที่เจอปัญหามาหนักขนาดน้ันเน่ีย
ทำาไมต้องแสดงอาการทุกทรมาณขนาดน้ี
ด้วย� คนไข้ไซโคพาธจะไม่เข้าใจอารมณ์ของ
คนอื่นเลยน้ีคือลักษณะเด่นๆของคนไข้ที่มี
อาการPsychopathนอกจากน้ันยังมีอาการ
อย่างอื่นอีกเช่นเห็นแก่ตัวเสแสร้ง� ฉลาดแกม
โกงชอบวางแผนไม่มีความผูกพันกับใคร
ที่แท้จริงกลุ่มคนไข้ไซโคพาธมักจะรักตัว
เองเป็นที่หน่ึงเสมอหรือว่ากลุ่มคนพวกน้ี
มักจะพูดเก่งหลอกล่อเก่งโกหกเก่ง� ชอบจะ
บงการผู้อื่นให้ทำาตามใจตัวเองก็เน่ืองด้วย
พฤติกรรมแบบน้ีมันเลยทำ�ให้แนวโน้มที่พวก
เขาเหล่าน้ันเน่ียที่จะก่ออชยากรรมสูงกว่า
คนปรกติทั่วไปแต่ผมจะบอกแบบน้ีก่อนนะ
ว่าทุกคนที่ป่วยเป็นโรคไซโคพาธเน่ียไม่ได้เป็น
ฆาตกร

เท่ากับฆตากรทุกคนเป็นจริงหรือ�?
แล้วก็ไม่ ใช่ฆาตกรทุกคนนะครับท่ีป่วยเป็นโรค�
ไซโคพาธมีงานวิจัยครับที่สหรัฐอเมริกาเป็น
งานวิจัยครับผมเขาจะเก็บสถิติของนักโทษท่ี
เป็นฆาตกรนะครับเขาพบว่ามีเพียง� 20%ของ
นักโทษท่ีเป็นฆาตกรในกลุ่มน้ันท่ีป่วยเป็นโรค
ไซโคพาธเห็นไหมว่าคนป่วยท่ีเป็นไซโคพาธ
ทุกคนจะเป็นฆาตกรเขาเป็นเพียงผู้ป่วยท่ี
ผิดปรกติทางบุคลิกท่ีจะแสดงออกมา
เท่าน้ันเองในคนท่ัวไป� 1000คน� จะมี
คนป่วยเป็นโรคไซโคพาธ��1คน�ฆาต
กรดังๆที่ป่วยเป็นไซโคพาธจะ
ยกตัวอย่างเทดบัดด้ีหรือว่า
เป็นริชาร์ดรามิเรซท่ีเราได้
เล่าถึงประวัติของเขาไปใน
ก่อนหน้าน้ีเรารู้เเล้วนะว่า
อาการหรือว่าพฤติกรรม
แสดงออกมาของกลุ่ม
ท่ีเป็นพวกที่ ไซโคพาธ
เน่ียมันเป็นยังไงท่ีเรา
จะมาดูว่าสาเหตุอะไรท่ี
มันทำ�ให้เกิดโรคน้ี ได้

แล้วถ้าเราได้รับการกระทบกระทืนทางสมอง
และสมองส่วนน้ีเสียหายหรือว่าไม่ได้รับความ
เสียหายก็ได้ครับอาจจะเป็นมาต้ังแต่เกิดมัน
เป็นความผิดปกติต้ังแต่เร่ิมต้นอ่อนเลยตอนท่ี
เราไปเป็นตัวอ่อนอยู่เน่ียจะมีการพัฒนาสมอง�
เกิดการผิดพลาดจึงทำ�ให้สมองส่วนตัวออก
มาน้อยกว่าคนอ่ืนท้ังจะได้รับการกระทบ
กระเทือนหรือว่าการพัฒนาสมองจะไม่เต็ม

ท่ีมันก็จะทำาให้คนๆน้ันไม่รู้จักยับย้ัง
ช่่ังใจไม่เข้าใจศิลธรรมอันดีงาม

ไม่รู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกโดย
เฉพาะในสมองส่วนของ�
OrbitofrontalCortexกับ�
VentromedialPrefrontal-
Cortex�ถ้าสองส่วนน้ี ได้
รับความกระทบกระ
ทืนมันสามารถทำาให้

คนๆน้ันเป็นไซโค
พ าธ ไ ด้ อ ย่ า ง
ง่ายดาย

ส่ ว น ท่ี 2 คื อ ส่ ว น�
Amygdala� ถ้า
ไ ด้ รับก ารกร ะ

ท บกร ะ ทื น ห รื อ
ไ ด้ รับก าร เ ติบ โ ต
ในส่วนน้ี ไม่เต็มท่ีก็

สามารถทำาให้เกิดไซโค
พาธได้มีหน้าท่ี� 2� อย่าง

ห ลักๆ รับ ข้ึน ในห น้ า ท่ี
ในการจำาครับและนำาเร่ือง

ราวเหล่าน้ันมาแสดงออกแบบ
อารมณ์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรา

เห็นอุบัติเหตุรถชนกันเราจำาภาพ
น้ี ได้ท่ีน้ีร่างกายมันก็ส่ังให้ตอบ
สนองทางอารมณ์คือกลัวหรือว่า
หวาดเสียว�อะไรต่างๆแบบน้ี

สาเหตุอะไรท่ีทำาให้คนๆ
นึงป่วยเป็นไซโคพาธ
สาเหตุท่ี1ปัจจัยทาง
ด้านสมองโดยต้อง
บอกไว้ก่อนว่าสมอง
ของเราเน่ียมันมีหลาย
ส่วนมากแล้วแต่ละส่วน
ก็จะมีการทำาหน้าท่ีหรือว่า
ฟังก์ชันการทำางานแตกต่างกัน
ออกไปสำาหรับกลุ่มคนท่ีเป็นไซโค
พาธจะมีผลกระทบต่อสมอง�2ส่วน� 1�
Prefrontal�Cortex�มันมีหน้าท่ีประมวล
ผลครับใช้ความคิดความอ่านใช้เร่ือง
เหตุผลหรือว่าใช้ความคิดเห็นพวกศีล
ธรรมจริยธรรมในการเรียนรู้
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ต่อ ไปสา เหตุที่ 2 ก็ คือปัจ จัยทางด้ าน
ส่ิงแวดล้อม น้ัน เองครับปัจ จัย น้ีน ะ
มันก็คือการที่ เราเกิดมาเ น่ียและเราได้
อยู่ ในครอบครัวที่อบอุ่นครับหรือว่า
ครอบครัวใช้ความรุนแรงในการเลี้ยง
ดูเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวแบบAbu-
s iveหรือบางครอบครัวอาจจะ เป็น
ครอบครัวแตกแยกพ่อไปทางแม่ไปทาง
และยังมีงานวิจัยบางช้ินที่ ได้บอกว่ามี
สาเหตุก็คือพ่อแม่ยังอายุน้อยอยู่ตอน
มีลูกทำาให้เลี้ยงลูกได้ดียังไม่มีวุฒิภาวะ
ในการเลี้ยงดูมากพอรวมไปถึงพ่อแม่ที่
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอีกด้วย�

ปัจจัยที่4คือทางด้านชีวภาพเร่ืองน้ีก็จะพูดถึง
ฮอลโมลต่างๆของร่างกายหรือว่าสารส่ือประสาท
ต่างๆที่เรียกว่าNeurotransmitterยกตัวอย่างการ
เพ่ิมข้ึนของฮอร์ โมนTestosterone�17Estradi-
olEstrone� มันสามารถจะกระตุ้นให้เราป่วยเป็นไซโค
พาธได้หรือว่าการลดลงของสารส่ือประสาทCorti-
solSerotoninการลดลงมันก็สามารถทำ�ให้สมองเรา
เน่ียไม่สามารถทำางานแบบปกติก็สามารถทำาให้เป็น
ไซโคพาธได้เหมือนกันการวินิฉัยว่าเป็นไซโคพาธ
หรือไม่จะให้ทำ�แบบทดสอบ20ข้อ�เแล้วก็จะเอามาคิด
คะแนนครับว่ามันจะเข้าข่ายกลุ่มไซโคพาธหรือเปล่า
คำ�ถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำ�ถามเก่ียวกับพฤติกรรม
ต่างๆที่มันเข้าข่ายเช่นเคยคิดไหมว่าตัวเองน้ันเก่ง
กว่าใครชอบเปลี่ยนคู่นอนหรือไม่ชอบพูดโกหก
เป็นนิสัยหรือไม่ชอบบงการชีวิตคนอื่นไหมอะไร
ประมาณนี้20ข้อผมจะไม่ลงรายละเอียด

ให้ดูคำ�ถาม�20�ข้อนะครับแล้วก็จะไปเอามา
ให้ทำ�ด้วยนะเพราะว่าการวินิจฉัยโดยการ
ทำาแบบทดสอบต้องตรวจเช็คโดยหมอ
จิตเวชแล้วต้องคอยอยู่กับผู้ป่วยตอนทำ�
แบบทดสอบนั้น

ต่อไปน้ีจะพูดถึงการรักษาแต่ต้องบอกไว้
ก่อนนะครับว่าบุคคลที่เป็นไซโคพาธหรือ
ว่าบุคคลที่เป็นPersonalityDisordersใน
การรักษาทางจิตเวชของจะต้องใช้ ใน
หลายๆกระบวนการรักษาเข้ามาช่วยโดย
หลักๆแล้วจะใช้ยาทางจิตเวชต่างๆและเขา
จะใช้เป็นจิตบำ�บัดจะเป็นการบำ�บัดทางจิต
แบบรายบุคคลในการแก้ปัญหาในการซัก
ถามประวัติอะไร� แบบตัวต่อตัวก่อนอันที่
จริงแล้วคนไข้ที่เป็นีไซโคพาธจะเป็นคนที่มี
ความคิดความเช่ือมั่นสูงแล้วเขาอาจจะไม่
เชื่อในการรักษา�จะต้องทำ�เป็นขั้นตอนไป
น้ีคือทั้งหมดของโรคไซโคพาธคือต้อง
บอกไว้เลยนะครับว่าคนไข้ที่เป็นีไซโคพาธ�
ไม่เท่ากับฆาตกรทุกคนคนไข้ที่ป่วยรับ
การรักษาก็สามารถจะอยู่ ใช้ชีวิตกับเราใน
สังคมได้แบบคนปกติทั่วไป

ปัจจัยที่3ก็คือทางด้านพันธุกรรมแต่ผม
ต้องบอกว่าไม่ ใช่ว่าถ้าพ่อเราเป็นไซโคพาธ
และตัวเราจะเป็น100%คือต้องอธิบายว่า
มันก็สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
ไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานตัวยีนที่มีไซโคพาธอยู่
ถ่ายทอดไปให้ลูกให้หลาน

แล้วเน่ียรุ่นลูกรุ่นหลานนะเน่ียโตมาโดยไม่ได้มีตัว
อะไรมากระตุ้นหรือว่ามันเล้าให้ตัวยีนน้ันแสดงออก
ก็จะไม่เป็นไซโคพาธ

เครื่องส่งสัญญาณเสียง
ตัวส่งสัญญาณเตือนSOSแบบพก
พาน้ีทั้งใช้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
เพียงแค่เปิดฝาออกสัญญาณเตือน
แบบสเตอริโอ120เดซิเบลก็จะส่งเสียง
ออกมาแถมยังดังยาวนานถึง30นาที
จนกว่ าเราจะปิดฝาทำาให้ เบี่ยงเบน
ความสนใจของฝ่ายตรงข้ามหรือ
เอาไว้ ใช้ขอความช่วยเหลือในบริเวณ
ใกล้ๆได้นอกจากน้ียังมีน้ำ�หนักเบาและ
เล็กพอที่จะใส่ลงในกระเป๋ากางเกง

ไฟฉายป้องกันตัวเอง
น่ี ไม่ ใช่ไฟฉายธรรมดามันเป็นไอเทมที่
วิเศษมากจริงๆเพราะแสงจากไฟฉาย
กระบอกน้ีสามารถทำาให้ดวงตาของ
ฝ่ายตรงข้ามมืดบอดได้ช่ัวคราว
ทำาให้เรามีเวลาวิ่งหนีออกมาได้
นอกจากน้ีมันยังทำามาจาก
วัสดุที่แข็งแรงสุดๆจน
ใช้เป็นกระบองต่อสู้ได้
เลยล่ะถ้าจำ�เป็น

เป็นธรรมดาที่ เมื่อเวลาต้อง
เดินผ่านลานจอดรถยามดึก
เดินตามทางเปลี่ยวๆจะเข้า

บ้านไฟตามถนนก็ไม่ทำ�งานหรืออะไรก็
แล้วแต่ทำ�นองน้ีคนเรามักจะเกิดความ
รู้สึกหวาดระแวงอึดอัดและหวั่นเกรง
โดยเฉพาะเหล่าคนที่ต้องเดินทางคน
เดียวลองมาดูอุปกรณ์ป้องกันตัวที่
พกพาไปได้ง่ายๆที่จะช่วยเพ่ิมความ
มั่นใจและเซฟตัวเราได้ก่อนเกิดเหตุ

อุปกรณ์ป้องกันตัว
พกไว้อุ่นใจแน่นอน

สเปรย์พริกไทย
เป็นหน่ึงในไอเทมที่ ใ ช้ ได้ผลดีที่ สุด�
เพียงแค่ฉีดออกไปในระยะ�10�ฟุต�เจ้า
สเปรย์นี้ก็จะทำ�ให้ดวงตา�ผิวหนัง�และ
ระบบการหายใจของคนร้ายติดขัดไป
ช่ัวขณะและความเจ๋งอีกอย่างมันอยู่
ที่เจ้าส่ิงน้ีทำาให้เกิดสีที่ล้างไม่ออกติด
ไปกับตัวคนร้ายซึ่งจะช่วยให้ระบุตัว
กับตำารวจได้ง่ายข้ึนแต่อย่างไรก็ตาม
ในประเทศไทยสเปรย์พริกไทยเป็นส่ิง
ต้องห้ามก็ต้องลองศึกษากันดีๆก่อน
ตัดสินใจซื้อนะ

สำาหรับสาวๆที่อาจจะอยากพก
สนับมือแต่ไม่สามารถพกพาได้�
เ จ้า ส่ิงประดิษฐ์สุดน่ารักน้ีคือ
ทางออกของคุณเพียงแค่สอด
สองน้ิวเข้าไปที่ตาแมวแล้วชก
ออกไป�รับรองได้ว่าอีกฝ่ายต้อง
ร้องเสียงหลงแน่ๆนอกจากจะ
พกพาง่ายแล้วยังใช้ป้องกันตัว
ได้ดีอีกด้วยนะ

แอพลิเคชัน�BSAFE
ถ้าต้องออกจากบ้านคนเดียว
บ่อยๆลองดาวน์ โหลดแอพลิเค
ชัน� bSafe� มาติดตั้งบนโทรศัพท์
ของคุณดูสิด้วยวิธีใช้ที่แสนง่าย�
โดยการสร้างเครือข่ายเพ่ือน
ใน� bSafe� ที่สามารถติดตามคุณ
ผ่าน� GPS� และรับการแจ้งเตือน
เมื่อคุณถึงที่หมายหรือถ้าเกิด
ติดขัดอะไรก็สามารถส่งข้อความ
ขอความช่วยเหลือไปยังเพ่ือนที่
คุณตั้งค่าไว้ได้นอกจากน้ียังใช้
บันทึกเสียงและวิดีโอได้อัตโนมัติ
ในกรณีฉุกเฉินได้ด้วย�

19 แหล่งข้อมูล�:�www.youtube.com/channel/UCL_xrnvh9vjQP-
DYUAu0sL_w

แหล่งข้อมูล�:�www.scholarship.in.th/best-self-defense
-products



เอาตัวรอดเมื่ออันตราย
ปกป้องตัวเองได้
เรียนรู้การต่อสู้
รับมือสังคม

JDT�Combative�สอนการต่อสู้ป้องกันตัว



โรคซึมเศร้าคืออะไร
สำาหรับคนส่วนใหญ่แล้วคำาว่าโรคซึมเศร้าฟังดูไม่
คุ้นหูถ้าพูดถึงเร่ืองซึมเศร้าเรามักจะนึกกันว่าเป็น
เร่ืองของอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากความผิด
หวัง� หรือการสูญเสียมากกว่าที่จะเป็นโรค� ซึ่งตาม
จริงแล้วที่เราพบกันในชีวิตประจำ�วันส่วนใหญ่ก็จะ
เป็นเร่ืองของอารมณ์ความรู้สึกธะรรมดาๆที่มีกัน
ในชีวิตประจำาวันมากบ้างน้อยบ้างอย่างไรก็ตาม
ในบางคร้ังถ้าอารมณ์เศร้าที่เกิดข้ึนน้ันเป็นอยู่นาน
โดยไม่มีทีท่าว่าจะดีข้ึนหรือเป็นรุนแรงมีอาการต่างๆ�
ติดตามมาเช่น� นอนหลับๆ� ตื่นๆ� เบื่ออาหาร� น้ำ�หนัก
ลดลงมากหมดความสนใจต่อโลกภายนอกไม่คิด
อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปก็อาจจะเข้าข่ายของโรค
ซึมเศร้าแล้ว

โรคซึมเศร้าคืออะไรมา
ทำ�ความเข้าใจกันดีกว่า

คำ�ว่าโรคบ่งว่าเป็นความผิดปกติทางการแพทย์ซึ่ง
จำาเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาเพ่ือให้อาการทุเลา
ต่างจากภาวะอารมณ์เศร้าตามปกติธรรมดาที่ถ้า
เหตุการณ์ต่างๆรอบตัวคลี่คลายลงหรือมีคนเข้าใจ
เห็นใจอารมณ์เศร้าน้ีก็อาจหายได้ผู้ที่ป่วยเป็นโรค
ซึมเศร้านอกจากมีอารมณ์ซึมเศร้าร่วมกับอาการ
ต่างๆแล้วการทำางานหรือการประกอบกิจวัตร
ประจำาวันก็แย่ลงด้วยคนที่ทำางานนอกบ้านก็อาจ
ขาดงานบ่อยๆจนถูกเพ่งเล็งเรียกว่าตัวโรคทำาให้
การประกอบกิจวัตรประจำ�วันต่างๆ�บกพร่องลง

Depressive 
disorder

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดข้ึนในผู้ที่เป็น
โรคซึมเศร้าดังที่จะกล่าวต่อไปน้ีอาจเป็น
แบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นเดือนๆหรือเป็น
เร็วภายใน1-2สัปดาห์เลยก็ได้ซึ่งข้ึนอยู่กับ
หลายๆปัจจัย� เช่น� มีเหตุการณ์มากระทบ
รุนแรงมากน้อยเพียงไดบุคลิกเดิมของ
เจ้าตัวเป็นอย่างไรมีการช่วยเหลือจาก
คนรอบข้างมากน้อยเพียงไดเป็นต้นและ
ผู้ที่เป็นอาจไม่มีอาการตามน้ี ไปทั้งหมด
แต่อย่างน้อยอาการหลักๆจะมีคล้ายๆกัน�
เช่น�รู้สึกเบื่อเศร้า�ท้อแท้�รู้สึกตนเองไร้ค่า�
นอนหลับไม่ดี�เป็นต้น

สาเหตุของการเกิดโรคซึมเศร้า
ปัจจุบันแนวคิดเก่ียวกับสาเหตุของโรคซึมเศร้า
น้ันเช่ือกันว่าสัมพันธ์กับหลายๆปัจจัยทั้งจากด้าน
กรรมพันธ์ุการพลัดพรากจากพ่อแม่ ในวัยเด็ก�
พัฒนาการของจิตใจรวมถึงปัจจัยทางชีวภาพ�
เช่นการเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในสมอง
บางตัวปัจจัยสำาคัญๆที่เก่ียวข้องกับการเกิดโรค
ซึมเศร้าได้แก่กรรมพันธ์ุพบว่ากรรมพันธ์ุมีส่วน
เก่ียวข้องสูงในโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะในกรณีของ
ผู้ที่มีอาการเป็นซ้ำ�หลายๆครั้ง� สารเคมีในสมองพบ
ว่าระบบสารเคมีในสมองของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามี
การเปลี่ยนแปลงไปจากปกติอย่างชัดเจนโดยมีสาร
ที่สำ�คัญได้แก่ซีโรโทนินและนอร์เอพิเนฟรินลดต่ำ�ลง
รวมทั้งอาจมีความผิดปกติของเซลล์รับส่ือเคมี
เหล่านี้

ลักษณะนิสัยบางคนมีแนวคิดที่ทำ า ให้
ตนเองซึมเศร้าเช่นมองตนเองในแง่ลบ�
มองอดีตเห็นแต่ความบกพร่องของ
ตนเองหรือมองโลกในแง่ ร้ายเป็นต้น�
บุคคลเหล่าน้ีเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่
กดดัน� เช่น� ตกงาน� หย่าร้าง� ถูกทอดทิ้ง
ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดอาการซึมเศร้าได้ง่าย�
ซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม
อาการอาจมากจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้

การเร่ิมเกิดอาการของโรคซึมเศร้าน้ันมัก
มีปัจจัยกระตุ้นมากบ้างน้อยบ้างบางคร้ัง
อาจไม่มีก็ ได้ซึ่งพบได้น้อยอย่างไรก็ตาม�
การมีสาเหตุที่เห็นชัดว่าเป็นมาจากความ
กดดันด้านจิตใจ

โรคอื่นที่มีอาการคล้ายคลึงกับโรคซึม
เศร้าภาวะอารมณ์ซึมเศร้าจากการปรับ
ตัวไม่ได้กับปัญหาที่มากระทบเป็นภาวะ
ที่ เกิดจากการปรับตัวไม่ ได้ กับปัญหา
ต่างๆ�ที่เข้ามากระทบเช่น�ย้ายบ้าน�ตกงาน�
เกษียนเป็นต้นโดยจะพบอาการซึมเศร้า
ร่วมด้วยได้แต่มักจะไม่รุนแรงถ้ามีคน
มาพูดคุยปลอบใจก็จะดี ข้ึนบ้ างอาจ
มี เบื่ออาหารแต่ เป็นไม่มากยังพอนอน
ได้เมื่อเวลาผ่านไปค่อยๆปรับตัวได้กับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปภาวะอารมณ์ซึม
เศร้าที่มีก็จะทุเลาลงโรคอารมณ์สองข้ัว
ในโรคอารมณ์สองข้ัวผู้ป่วยจะมีอาการ
เหมือนกับโรคซึมเศร้าอยู่ช่วงหน่ึงและมี
อยู่บางช่วงที่มีอาการออกมาในลักษณะ
ตรงกัน ข้ าม กับอาการซึ ม เศ ร้ า เ ช่น
อารมณ์ดีเบิกบานมากผิดปกติพูดมาก
ขยันมากเช่ือมั่นตัวเองมากกว่าปกติใช้
เงินเปลืองเป็นต้น�ซึ่งทางการแพทย์เรียก
ระยะนี้ว่า�ระยะแมเนีย�ผู้ที่เป็นโรคอารมณ์
สองข้ัวบางคร้ังจะมีอาการของโรคซึม
เศร้า�บางครั้งก็มีอาการของภาวะแมเนีย
โรควิตกกังวล� พบบ่อยว่าผู้ที่เป็นโรคซึม
เศร้ามักจะมีอาการวิตกกังวลห่วงโน่น
ห่วงน่ีซึ่งเป็นอาการหลักของโรควิตก
กังวลที่ต่างกันคือในโรควิตกกังวลน้ัน�
จะมีอาการหายใจไม่อิ่มใจส่ันสะดุ้งตกใจ
ง่ายร่วมด้วย�อาการเบื่ออาหารถึงมีก็เป็น
ไม่มากน้ำาหนักไม่ลดลงมากเหมือนผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า
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การรักษา
โรคซึมเศร้าน้ีหากได้รับการ รักษ า ผู้ที่ เ ป็ นจ ะ
อาการดีข้ึนมากอาการซึมเศร้าร้องไห้บ่อยๆหรือ
รู้สึกท้อแท้หมดกำ�ลังใจจะกลับมาดีข้ึนจนผู้ที่เป็น
บางคนบอกว่าไม่เข้าใจว่าตอนน้ันทำาใมจึงรู้สึก
เศร้าไปได้ถึงขนาดน้ันข้อแตกต่างระหว่างโรคน้ี
กับโรคจิตที่สำ�คัญประการหน่ึงคือในโรคซึมเศร้า
ถ้าได้รับการรักษาจนดีแล้วก็จะกลับมาเป็นปกติ
เหมือนเดิม� ขณะที่ ในโรคจิตนั้นแม้จะรักษาได้ผล
ดีผู้ที่เป็นก็มักจะยังคงมีอาการหลงเหลืออยู่บ้าง
ไม่สามารถทำาอะไรได้เต็มที่เหมือนแต่ก่อนยิ่งหาก
มารับการรักษาเร็วเท่าไรก็ยิ่งจะอาการดีข้ึนเร็ว
เท่านั้นยิ่งป่วยมานานก็ยิ่งจะรักษายาก

การรักษาที่สำ�คัญในโรคน้ีคือการรักษาด้วยยาแก้
ซึมเศร้าโดยเฉพาะในรายที่อาการมากส่วนในรายที่
มีอาการไม่มากแพทย์อาจรักษาด้วยการช่วยเหลือ
ช้ีแนะการมองปัญหาต่างๆในมุมมองใหม่แนวทาง
ในการปรับตัวหรือการหาส่ิงที่ช่วยทำาให้จิตใจ
ผ่อนคลายความทุกข์ ใจลงร่วมกับการให้ยาแก้
ซึมเศร้าหรือยาคลายกังวลเสริมในช่วงที่เห็นว่า
จำ�เป็นการรักษาด้วยยาแก้ซึมเศร้า

ยาแก้ซึมเศร้ามีส่วนช่วยในการรักษาโรคนี้แม้ผู้ที่

ป่วยบางคนอาจรู้สึกว่าความทุกข์ ใจหรือปัญหา

ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นเป็นเรื่องของจิตใจ

แต่ดังที่ ได้กล่าวมาแล้วว่าถ้าเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว

แสดงว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในร่างกาย

ของคนเราจนทำาให้เกิดมีอาการต่างๆจากการ

ศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า10คนหากได้

รับการรักษาด้วยยาแก้ซึมเศร้าอาการจะดีขึ้นจน

หายถึง8-9คนในขณะที่หากไม่รับการรักษานั้น

อาการจะดีเองขึ้นเพียง2-3คนเท่านั้น

แพทย์รักษาอย่างไร
หลังจากแพทย์ประเมินอาการจนค่อนข้างแน่ ใจแล้วว่า
ผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่มีสาเหตุมาจากโรคทาง
ร่างกายอื่นๆก็จะเร่ิมให้การรักษาโดยให้ยาขนาดต่ำา
ก่อนนัดติดตามการรักษาอีกประมาณ1-2สัปดาห์ต่อมา�
ถ้าผู้ป่วยไม่มีอาการข้างเคียงอะไรก็จะค่อยๆปรับยา
ขึ้นไปทุกๆ�1-2�สัปดาห์จนได้ขนาดในการรักษ

ระยะเวลาในการรักษา
หลังจากที่รักษาจนผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วแพทย์จะ
ให้ยาในขนาดใกล้เคียงกับขนาดเดิมต่อไปอีกนาน4-
6เดือนเนื่องจากพบว่าในช่วงนี้ผู้ป่วยที่หยุดยาไป
กลับเกิดอาการกำาเริบขึ้นมาอีกสูงเมื่อให้ยาไปจน
ครบ6เดือนโดยที่ผู้ป่วยไม่มีอาการเลยในระหว่างนี้
แพทย์จ ึงจะค่อยๆลดยาลงโดยใช้เวลาประมาณ
1-2เดือนจนหยุดยาในที่สุดแม้ว่าจะหายจากการ
ป่วยในครั้งนี้แล้วยังพบว่ามีผู้ป่วยจำ�นวนหนึ่งที่
มีโอกาสเกิดกลับมาป่วยซ้ำาอีกโดยพบว่าเกือบครึ่ง
หนึ่งของผู้ป่วยที่ป่วยครั้งแรกมีโอกาสที่จะเกิด
ป่วยซ้ำาซึ่งบอกยากว่าใครจะกลับมาเป็นอีกและจะ

เป็นเมื่อไรหลักการโดยทั่วๆไปคือถ้าเป็นครั้งที่สอง

โอกาสเกิดเป็นครั้งที่สามก็สูงขึ้นและถ้าเป็นครั้งที่

สามโอกาสเป็นครั้งที่สี ่ก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกD
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e r คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ป่วย
ผู้ที่ป่วยเป็นโรคน้ีมักรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าไม่มีใคร
สนใจต้องรับความกดดันต่างๆแต่ผู้เดียวรู้สึกส้ินหวัง
ไม่อยากจะสู้ปัญหาอะไรๆอีกแล้วแต่ขอให้ความมั่นใจ
ว่าความรู้สึกเช่นน้ี ไม่ได้เป็นอยู่ตลอดไปโรคน้ีรักษาให้
หายขาดได้เมื่ออาการของโรคดีข้ึนมุมมองต่อส่ิงต่างๆ�
ในแง่ลบจะเปลี่ยนไปความมั่นใจในตนเองจะมีเพ่ิมข้ึน�
มองเห็นปัญหาต่างๆในมุมมองอื่นๆที่แตกต่างออกไป
จากเดิมมากข้ึนขณะที่คุณกำาลังซึมเศร้าอยู่น้ันมีข้อ
แนะนำ�ดังต่อไปน้ีการออกกำ�ลังกายการออกกำ�ลังกาย
นอกจากจะช่วยทางร่างกายแล้วจิตใจก็ยังจะดีข้ึน
ด้วยโดยในผู้ที่มีอาการซึมเศร้าไม่มากจะรู้สึกว่าจิตใจ
คลายความเศร้าและแจ่มใสข้ึนได้การออกกำาลังกายที่
ดีจะเป็นการออกกำาลังแบบแอโรบิกอย่าตั้งเป้าหมาย
ในการทำางานและการปฏิบัติตัวที่ยากเกินไปช่วงน้ีเป็น
ช่วงเวลาที่เรายังต้องการการพักผ่อนทั้งทางร่างกาย
และจิตใจการกระตุ้นตนเองมากไปกลับยิ่งจะทำาให้ตัว
เองรู้สึกแย่ที่ทำาไม่ ได้อย่างที่หวังเลือกกิจกรรมที่ทำาให้
เกิดความรู้สึกที่ดีๆโดยมักจะเป็นส่ิงที่เราเคยชอบอย่า
ตัดสินใจเร่ืองที่สำาคัญต่อชีวิตการมองปัญหาโดยไม่
แยกแยะจะทำาให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ ไม่รู้จะทำาอย่างไร�
การแก้ปัญหาให้แยกแยะปัญหาให้เป็นส่วนย่อยๆจัด
เรียงลำาดับความสำาคัญว่าเร่ืองไหนควรทำาก่อนหลัง
แล้วลงมือทำาไปตามลำาดับโดยทิ้งปัญหาย่อยอื่นๆไว้
ก่อน�วิธีนี้จะพอช่วยให้รู้สึกว่าตนเองยังทำ�อะไรได้อยู่

คำ�แนะนำ�สำ�หรับญาติ
ญาติมักจะรู้สึกห่วงผู้ที่เป็น�ไม่เข้าใจว่าทำ�ไมเขาถึงได้ซึม
เศร้ามากขนาดน้ีทั้งๆที่เร่ืองที่มากระทบก็ดูไม่หนักหนา�
ทำาให้บางคนพาลรู้สึกโกรธขุ่นเคืองเห็นว่าผู้ป่วยเป็น
คนอ่อนแอเป็นคนไม่สู้ทำ�ไมเร่ืองแค่น้ีถึงต้องเศร้าเสียใจ
ขนาดน้ีท่าทีเช่นน้ีกลับยิ่งทำ�ให้ผู้ที่เป็นรู้สึกว่าตัวเองยิ่ง
แย่ข้ึนไปอีกเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระแก่ผู้อื่น
ทำ�ให้จิตใจยิ่งตกอยู่ ในความทุกข์แต่ทั้งน้ีภาวะที่เขาเป็น
น้ี ไม่ ใช่อารมณ์เศร้าธรรมดาหรือเป็นจากจิตใจอ่อนแอ
หากแต่เป็นภาวะของความผิดปกติเขากำาลังเจ็บป่วย
อยู่ที่ เขาเป็นน้ันเขาไม่ ได้แกล้งทำาหากแต่เป็นเพราะมี
ความผิดปกติอยู่ภายในร่างกาย�ความกดดันภายนอก
ที่รุมเร้าร่วมกับปัจจัยเส่ียงหลายๆอย่างในตัวเองทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจทำ�ให้มีการเปลี่ยนแปลงของสาร
เคมีและระบบฮอร์โมนต่างๆ� ในสมอง�เกิดมีอาการต่างๆ
ตามมาทั้งทางกายและใจนอกเหนือไปจากความเศร้า
โศกขณะน้ันนอกจากอารมณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วยังพบ
มีอาการทางร่างกายรวมด้วยความคิดเห็นมุมมอง
ต่อส่ิงต่างๆก็เปลี่ยนไปด้วยการมองส่ิงต่างๆในแง่ลบ
ก็กลับจะยิ่งไปส่งเสริมให้จิตใจเศร้าหมองกลัดกลุ้ม
มากข้ึนไปอีกเขาห้ามให้ตัวเองไม่เศร้าไม่ได้ทั้งหมดน้ี
เป็นปรากฏการณ์ของความเจ็บป่วยซึ่งเมื่อได้รับการ
รักษาหายแล้วอารมณ์เศร้าหมองก็จะดีขึ้น�จิตใจแจ่มใส
ข้ึนการมองส่ิงรอบตัวก็จะเปลี่ยนไปอาการต่างๆจะ
ค่อยๆ�หายไป
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โรคแพนิคคือภาวะตื่นตระหนกต่อสิ่ง ใดสิ่ง
หนึ่งโดยไม่มีเหตุผลหรือหาสาเหตุไม่ได้ซึ่งโรคนี้
แตกต่างจากอาการหวาดกลัวหรือกังวลทั่วไป�
เนื่องจากผู้ป่วยจะเกิดอาการแพนิคหรือหวาด
กลัวอย่างรุนแรงทั้งที่ตัวเองไม่ได้เผชิญหน้า
หรือตกอยู่ ในสถานการณ์อันตราย�อาการแพนิค
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา�ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคแพนิครู้
สึกกลัวและละอายเนื่องจากไม่สามารถควบคุม
ตัวเองหรือดำ�เนินชีวิตประจำ�วันได้ตามปกติ� โรค
แพนิคมักพบได้บ่อยในวัยรุ่นตอนปลายหรือผู้
ที่ย่างเข้าวัยผู้ ใหญ่ตอนต้นโดยผู้หญิงจะป่วย
มากกว่าผู้ชายอย่างไรก็ตามผู้ที่ เกิดอาการแพ
นิคไม่ ได้ป่วยเป็นโรคแพนิคทุกรายเนื่องจาก
อาการดังกล่าวเกิดขึ้นและหายไปเมื่อเหตุการณ์
ที่ทำาให้เกิดอาการแพนิคจบลงหรือผ่านพ้นไป
แล้วต่างจากผู้ป่วยโรคแพนิคที่มักเกิดอาการแพ
นิคหรือตื่นตระหนกอยู่เสมอเป็นเวลายาวนาน�
รวมทั้งมักมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างอื่นร่วม
ด้วยเช่นโรคซึมเศร้าหรือใช้สารเสพติดอื่นๆ

มักเกิดขึ้นเป็นเวลา� 10-20� นาที� บางรายอาจเกิด

อาการแพนิคนานเป็นชั่วโมงโดยผู้ป่วยโรคแพ

นิคจะเกิดอาการดังนี้หัวใจเต้นเร็วหายใจไม่ออก

รู้สึกเหมือนขาดอากาศหวาดกลัวอย่างรุนแรง

จนร่ างกายขยับ ไม่ ได้ เวียนศีรษะหรือรู้ สึก

คลื่นไส้เหงื่อออกและมือเท้าสั่นรู้สึกหอบและเจ็บ

หน้าอกรู้สึกร้อนวูบวาบหรือหนาวขึ้นมาอย่าง

กะทันหันเกิดอาการเหน็บคล้ายเข็มทิ่มที่นิ้วมือ

หรือเท้าวิตกกังวลหรือหวาดกลัวว่าจะตาย�รวม

ทั้งรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิต

ได้กังวลว่าจะมี เหตุการณ์อันตรายเกิดขึ้นใน

อนาคตหวาดกลัวและพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่

หรือสถานการณ์อันตรายที่ทำ�ให้รู้สึกหวาดกลัว

ในอดีตทั้งนี้ผู้ที่เกิดอาการแพนิคควรพบแพทย์

ทันที เนื่องจากอาการแพนิคถือว่า เป็นปัญหา

สุขภาพที่ร้ายแรงผู้ที่ เกิดอาการดังกล่าวจะ

จัดการตัวเองได้ยากทั้งนี้หากไม่ได้รับการรักษา

ให้หาย�อาการแพนิคจะแย่ลงเรื่อย�ๆ

อาการของโรคแพนิค
ผู้ป่วยโรคแพนิคจะรู้สึกหวาดกลัวหรือตื่น
ตระหนกอย่างไม่มีสาเหตุซึ่งเรียกว่าอาการแพ
นิคโดยอาการนี้จะเกิดขึ้นกะทันหันรวมทั้งเกิด
ขึ้นได้ตลอดเวลาแพนิคเป็นอาการที่รุนแรงกว่า�
ความรู้สึกเครียดทั่วไป

สาเหตุของโรคแพนิค
สาเหตุของโรคแพนิคยากจะระบุได้อย่างชัดเจน
เช่นเดียวกับปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆอย่างไร
ก็ตามปัจจัยที่ทำาให้เกิดโรคแพนิคอาจเกิดจาก
ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสุขภาพจิต�
ซึ่งมีรายละเอียด�ดังนี้

P a n i c  D i s o r d e r
รู้จักโรคแพนิคโรคที่ ไม่ได้มีแค่นิสัยขี้ตกใจ

ปัจจัยทางกายภาพผู้ป่วยโรคแพนิคอาจได้
รับผลกระทบซึ่งประกอบด้วยการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรมความผิดปกติของสมองและ
การได้รับสารเคมีต่างๆดังนี้การถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมผู้ที่บุคคลในครอบครัวมีประวัติ
ป่วยเป็นโรคแพนิคหรือปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ�
โดยบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่
ใกล้ชิดกันมาก� ก็เสี่ยงป่วยเป็นโรคแพนิคได้� โดย
ผู้ป่วยอาจได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
จากพ่อหรือแม่หรือได้รับจากทั้งพ่อและแม�ความ
ผิดปกติของสมองโดยทั่วไปแล้วสมองจะมีสาร
เคมีที่เรียกว่าสารสื่อประสาทหากสารสื่อประสาท
ภายในสมองไม่สมดุลอาจทำ�ให้เกิดอาการแพนิค
ได้ทั้งนี้ โรคแพนิคอาจเกิดจากการทำางานของ
สมองส่วนที่ทำ�หน้าที่ควบคุมการตอบสนองแบบ
สู้หรือหนีของร่างกายเนื่องจากหัวใจจะเต้นเร็ว
ขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อันตรายการได้
รับสารเคมีต่างๆผู้ที่ ใช้สารเสพติด�ดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีน�
รวมทั้งผู้ที่สูบบุหรี่�อาจป่วยเป็นโรคแพนิคได้

ปัจจัยทางสุขภาพจิตเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิด
ขึ้นในชีวิตส่งผลให้เกิดโรคแพนิคได้โดยเฉพาะ
การสูญเสียหรือพลัดพรากจากบุคคลอันเป็น
ที่รักซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกี่ยวเนื่องกับอาการ
แพนิคผู้ป่วยจะรู้สึกหวาดกลัวหรือตื่นตระหนก
หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหรืออาจ
เกิดอาการดังกล่าวต่อไปเรื่อยๆยาวนานเป็นปี
จนนำาไปสู่การป่วยเป็นโรคแพนิคนอกจากนี้ผู้ที่
เกิดอาการแพนิคมีแนวโน้มที่จะคิดว่าอาการป่วย
เล็กๆน้อยๆบางอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวเนื่องกับ
สถานการณ์อันตรายต่างๆ

การรักษาโรคแพนิค
ผู้ป่วยโรคแพนิคที่ ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
จะมีอาการแพนิคน้อยลงและสามารถใช้ชีวิต
ได้ตามปกติการรักษาโรคแพนิคประกอบด้วย
จิตบำาบัดและการรักษาด้วยยาโดยการรักษา
แต่ละวิธีขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ป่วย�
ประวัติการรักษา�ความรุนแรงของโรค�และความ
พร้อมในการเข้ารับการรักษากับนักจิตบำาบัด
หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิธีรักษาโรคแพนิคมี
รายละเอียด

จิตบำ�บัดวิธีนี้ช่วยรักษาอาการแพนิคและโรคแพ
นิคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ป่วยจะเข้าใจ
อาการแพนิคและโรคแพนิคมากขึ้นรวมทั้งเรียน
รู้วิธีที่จะรับมือกับอาการป่วยของตนเอง� วิธี
จิตบำ�บัดที่ ใช้รักษาโรคแพนิคคือการบำ�บัดความ
คิดและพฤติกรรมซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้
ว่าอาการแพนิคที่เกิดขึ้นไม่ได้อันตรายแต่อย่าง
ใดการบำาบัดความคิดและพฤติกรรมจะปรับวิธี
คิด�พฤติกรรม�และการตอบสนองต่อความรู้สึก
หวาดกลัวหรือตื่นตระหนกที่เกิดขึ้น

การรักษาด้วยยาผู้ป่วยโรคแพนิคจำาเป็นต้อง
ใช้ยาเพื่อรักษาอาการแพนิคโดยยาที่ ใช้รักษา
อาการดังกล่าวประกอบด้วยยาต้านซึมเศร้า�
กลุ่มยาเบนโซไดอะซีปีนและยากันชักซึ่งยาแต่ละ
กลุ่มมีตัวยาที่ ใช้รักษาโรคแพนิค� ยาต้านซึมเศร้า�
ยาเอสเอสอาร์ไอ� ยาเอสเอ็นอาร์ไอ� ยาไตรไซลิก�
ยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน�ยากันชัก
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ภาวะแทรกซ้อนของโรคแพนิค
โรคแพนิคเป็นโรคที่รักษาได้� โดยผู้ป่วยต้องไปพบ
แพทย์และเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง�เนื่องจาก
ผู้ป่วยโรคแพนิคจะหายได้หากได้รับการรักษา
ตั้งแต่เริ่มป่วยเป็นโรคดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้
ป่วยที่ ไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอาจได้รับผลก
ระทบในการดำาเนินชีวิตประจำาวันรวมทั้งเสี่ยงต่อ
การเกิดปัญหาสุขภาพทางจิตอื่น�ๆ�ตามมา

พฤติกรรมหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆผู้ป่วยอาจเลี่ยง
หรือไม่ทำ�สิ่งต่างๆหากสิ่งนั้นจะทำ�ให้เกิดอาการแพ
นิคพฤติกรรมหลีกเลี่ยงนี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิต
ทำ�ให้ไม่สามารถดำ�เนินชีวิตตามปกติได้

ปัญหาอื่นๆผู้ป่วยโรคแพนิคเสี่ยงใช้สารเสพติด
หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้สูงทั้งนี้การ
สูบบุหรี่หรือบริโภคเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีนก็
ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความเครียดหรือรู้สึกกังวล
มากขึ้นส่วนผู้ที่กำ�ลังหยุดใช้ยารักษาโรคบางอย่าง
หรือถอนยาเสพติดอาจเกิดความวิตกกังวลสิ่ง
ต่างๆมากขึ้นอันเป็นผลข้างเคียงจากการถอนยา

โรคกลัวที่ชุมชนผู้ป่วยโรคแพนิคสามารถป่วยเป็น
โรคกลัวที่ชุมชนได้ โดยโรคนี้ เป็นปัญหาสุขภาพ
ทางจิตเกี่ยวกับอาการกลัวชุมชนหรือที่สาธารณะ
ที่อาจเกิดเหตุการณ์อันตรายและหนีออกออกมา
ได้ยากส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกกังวลและไม่กล้าเดิน
ทางไปข้างนอกเพียงลำาพังได้ เนื่องจากผู้ป่วย
จะกังวลว่าอาจเกิดอาการแพนิคเมื่อออกไปข้าง

นอกแล้วทำาให้รู้สึกขายหน้าที่ ไม่สามารถควบคุม

ตัวเองให้เป็นปกติได้หรืออาจหวาดกลัวว่าจะได้

รับความช่วยเหลือไม่ทันการณ์หากอาการแพนิค

กำา เริบขึ ้นมาทั ้งนี ้ผู ้ป่วยอาจเกิดอาการโฟเบี

ยอื ่น� ๆ� ได้� เช่น�ผู ้ป่วยอาจกลัวที ่แคบ� เนื ่องจาก

เคยเกิดอาการแพนิคเมื ่ออยู ่ที ่แคบ
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งดหรือลดดื่มเครืองดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่ม
ที่ผสมคาเฟอีน�เช่น�กาแฟ�ชา�โคล่า�หรือช็อกโกแลต

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทานยา
หรือสมุนไพรรักษาอาการป่วยต่างๆเนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีส่วนประกอบที่กระตุ้น
ให้เกิดอาการแพนิคได้

ออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอรวมทั้งรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ ให้ครบถ้วน� นอนหลับพักผ่อน
ให้เพียงพอเพื่อลดอาการง่วงเซื่องซึมระหว่างวัน

การป้องกันโรคแพนิค
โรคแพนิคเป็นปัญหาสุขภาพทางจิตที่ป้องกันให้
เกิดขึ้นได้ยาก�อย่างไรก็ตาม�ผู้ที่เกิดอาการแพนิคห
รือป่วยเป็นโรคนี้สามารถดูแลตัวเองเพื่อไม่ ให้เกิด
ความเครียดมากขึ้นและเกิดอาการแพนิคน้อยลงได้

เข้ารับการรักษาจากแพทย์อย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
ฝึกรับมือกับความเครียด�เช่น�ฝึกหายใจลึก�ๆ�หรือ
เล่นโยคะ� เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น� เผชิญหน้ากับ
ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นโดยลองหาสาเหตุที่ทำาให้
เกิดอาการดังกล่าว

ฝึกคิดหรือมองโลกในแง่บวกลองนึกถึงสถานที่
หรือเหตุการณ์ที่ทำาให้จิตใจสงบหรือผ่อนคลาย�
และเพ่งความสนใจไปที่ความคิดดังกล่าววิธีนี้จะ
ช่วยลดความฟุ้งซ่านและอาการวิตกกังวลต่างๆ�
ของผู้ป่วยรวมทั้งช่วยปรับความคิดของผู้ป่วย
ที่มีต่อตนเองและสิ่งรอบข้างให้ดีขึ้น

ควรยอมรับว่าตัวเองรับมือกับอาการแพนิค
ได้ยากเนื่องจากการกดดันตัวเองและพยายาม
ระงับอาการแพนิคนั้นจะทำาให้รู้สึกแย่กว่าเดิม�
ทั้งนี้�ควรทำ�ความเข้าใจว่าอาการแพนิคไม่ได้ร้าย
แรงถึงชีวิต� แต่เป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นและหาย
ไปได้

เมื่อเกิดอาการแพนิคขึ้นมาควรพยายามตั้งสติ�พุ่ง
ความสนใจไปยังสิ่งที่ทำาให้รู้สึก
ผ่อนคลายรวมทั้งหายใจ
ให้ช้าลงโดยนับหนึ่งถึง
สามเมื่อหายใจเข้าหรือ
ออกแต่ละครั้งเนื่องจากการ
หายใจเร็วจะทำ�ให้อาการแพนิค
กำ�เริบมากขึ้น

29 แหล่งข้อมูล�:�www.paolohospital.com/th-TH/phahol/
Article/Details/บทความ-สุขภาพจิต/Panic-Disorder
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“ไม่ ใช่เรื่องใหญ่�
ไงเราก็ต้องตายนี่
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