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“ราชประสงค” กับการจับตัวประกัน
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(รวม 3 หนา)
การเคลื่อนพลไปสถานที่ตาง ๆ ในกรุงเทพมหานครตลอดจนยึดสี่แยกราชประสงคและ
ผานฟาของกลุมคนเสื้อแดง โดยแทจริงแลวก็คือ “การจับกรุงเทพฯ เปนตัวประกัน” นั่นเอง

โดยจะ

ปลอยก็ตอเมื่อนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา ในการ “จับตัวประกัน” นั้นบางครั้งเกิดสิ่งที่เรียกวา
Stockholm Syndrome หรือการเกิดขึ้นของความเห็นอกเห็นใจโจรผูกอการโดยตัวประกัน นาพิจารณา
วา “การจับกรุงเทพฯ เปนตัวประกัน” ครั้งนี้

มีโอกาสที่ลักษณะดังกลาวจะเกิดขึ้นหรือไม

Stockholm Syndrome (SS) อธิบ ายปรากฏการณ ท างจิต วิท ยาที่ ตั วประกั น แสดง
ความเห็นใจและมีความรูสึกดานดี กับผูจับตนมาอยางตรงขามกับสิ่งที่ นาจะเกิดขึ้น ในทางวิชาการ
จิตแพทยชื่อ นายแพทย Frank Ochberg เปนผูใหคําอธิบาย SS อยางนาสนใจ
SS มีที่มาจากเหตุการณปลนธนาคารชื่อ Kreditbanken ในเขต Norrmalmstorg ใน
กรุง Stockholm ของประเทศสวีเดนโดยกลุมโจรปลนไดจับลูกจางธนาคารเปนตัวประกันเปนเวลา 5 วัน
ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1973 หลังเหตุการณเมื่อปลอดภัยแลวตัวประกันกลับแกตางใหโจร และใน
ระหวางการเปนตัวประกันก็มีความรูสึกรวมในการเห็นอกเห็นใจผูจับดวย
ในป 1974 SS ก็เป นที่รูจัก กันมากยิ่ งขึ้น เมื่อ Patty Hearst ลูกสาวมหาเศรษฐีแห ง
ตระกูลเจาของหนังสือพิมพใหญของสหรัฐอเมริกาถูกกลุมผูกอการราย Symbionese Liberation Army
จับตัวไปเรียกคาไถ

หลังจากถูกจับไป 2 เดือน เธอก็รวมปลนธนาคารกับผูจับอยางแข็งขัน

SS จึง

เปนเรื่องดังขึ้นมาอีกครั้ง
คําถามสําคัญก็คืออะไรเปนปจจัยที่ทําใหรอยละ 27 ของเหยื่อตัวประกันมีหลักฐานของ
การเกิด SS ขึ้นในตัวประกัน (จากประมาณการของ Hostage Barricade Database System ของ FBI)
จากการศึกษา SS ยาวนานพอควรก็พบวาเงื่อนไขจําเปนที่จะกอใหเกิด SS มีดังตอไปนี้
(1) การไมทํารายรางกายเหยื่อโดยผูจับ (2) เหยื่อถูกตัดขาดจากขาวสารภายนอกจนตองพึ่งพาผูจับ
อยางเต็มที่ (3) ผูจับควบคุมความตองการพื้นฐานของเหยื่อเพื่อความอยูรอดของชีวิต

(4) การมี

-2ปฏิสัมพันธระหวางเหยื่อและผูถูกจับอยางตอเนื่อง (5) มีระดับของอารมณหรือความรูสึกรวมกันสูง
(6) เหยื่อเห็นวาผูจับไดแสดงความมีเมตตา
Frank Ochberg อธิบ าย SS วาคื อ “ความสํานึ ก ในบุญ คุ ณ ขั้น พื้น ฐานที่ ใ ห ชีวิต ”
ซึ่งไมแตกตางไปจากสิ่ง ที่ทารกทั้ง หลายรูสึก

กลาวคื อมัน เปนกลยุท ธคลายทารกที่ สรางความรูสึก

ผูกพันกับผูใหญที่มีอํานาจมากที่สุดเพื่อที่จะทําใหเกิดความเปนไปไดสูงสุดที่ผูใหญคนนี้จะชวยใหตนเอง
มีชีวิตรอด
ปจจัยรวมสําคัญที่ สุด ที่เอื้อให เกิด SS ก็ คือการไมทํ ารายรางกายตั วประกัน ไมวาใน
ลักษณะใด การที่เหยื่อเห็นวาผูจับใหความเมตตาและเกิดความเขมขนของอารมณหรืออุดมการณใน
การจับตัวประกัน
เมื่อพิจารณาการจับกรุงเทพมหานคร หรือแท จริง แลวคือประเทศไทยเปนตั วประกั น
ก็จะเห็นวาไมมีโอกาสที่ SS จะเกิดขึ้นไดเลย เนื่องจากในเบื้องตนมิใชการจับตัวประกันแบบใชอาวุธ
จริง นอกจากนี้ก ลุม นปช. หรือคนเสื้อแดงได “ทําราย” เหยื่ออย างรายแรง

อยางไรสัจ จะวาจะ

ประท วงด ว ยวิธีก ารสั น ติ และอหิ ง สา และอย างไร ค วาม “เมตตา” (ลองถามความรูสึ ก ของคนไข
โรงพยาบาลตํารวจ ซึ่งอยูตรงสี่แยกราชประสงควาไดรับความเมตตาเพียงใด)
สิ่งที่เหยื่อเห็นก็คือความหยิ่งยโส โอหังในอํานาจที่แกนนําคิดวาตนเองมี อันจะเห็นได
จากการใชคําพูดและกิริยาทาทาง จนทําใหคนกรุงเทพฯ จํานวนมากซึ่งไดอดทนกับความลําบากจาก
การจราจรและการทํามาหากิ นมานานรูสึกเกลียดชังมากกวาจะรูสึกวาไดรับ ความเมตตาแตอยางใด
ทั้งสิ้น
ความเขมขนของอารมณหรืออุดมการณนั้นมีใหเหยื่อเห็น แตเหยื่อจํานวนมากก็รูทัน
วาวาระซอนเรนของ “อุดมการณ” นั้นโดยแทจริงแลวคืออะไร
ไมมีอารมณรวมดวย

ใครเปนผูกดปุมอยูเบื้องหลัง เหยื่อจึง

จะมีก็แตความชิงชังเทานั้น

คนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ จํานวนไมนอยไมเคยมีความรูสึกเกลีย ดชัง ใครอยาง
รุนแรงในหัวใจเนื่องจากมีธรรมอยูในหัวใจ แตเมื่อตองประสบกับความมุงรายใหบานเมืองเกิดปญหา
ประเทศเสียประโยชน ผูคนเดือดรอนเพื่อผลประโยชน สวนตัว จึงถูกสอนใหรูจัก ความเกลียดชัง
อยางนาเศราใจ

-3เมื่อคํานึงกลุมอาการตรงกันขามที่มีชื่อวา Lima Syndrome ซึ่งหมายถึงการเห็นอกเห็น
ใจเหยื่อของผูจับตัวประกัน ก็ไมเห็นวาจะเกิดขึ้นไดอีก เนื่องจากสิ่งที่เหยื่อเห็นคือการกนดา ความ
หยาบคาย

การบิดเบือนความจริง และการไมรักษาสัจจะ ซึ่งเปนธาตุแทที่มิไดเสแสรงของผูจับ
Lima Syndrome มาจากการจับ ตัวประกันของกลุม Túpac Amaru Revolutionary

Movement (คํายอคือ MRTA ซึ่งไมเกี่ยวกับรถไฟใตดินไทยแตอยางใด) ในเมือง Lima ประเทศเปรูใน
เดือนธันวาคมของป 1996 ที่บานพักเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําเปรูระหวางงานเลี้ยงใหญ
ตัวประกันมีเปนรอยคนทั้งคนเปรู (แมและนองชายของประธานาธิบดี Fujimori ของเปรู)
ซึ่งมีทั้งนักการเมือง (Alejandro Toledo ตอมาเปนประธานาธิบดี) ผูพิพากษาศาลฎีกา หัวหนา
ตํารวจหนวยปราบปรามผูกอการราย ฯลฯ ตลอดจนแขกฝายญี่ปุน ในเวลาไมกี่วัน MRTA ซึ่งมี
จํานวน 14 คน ก็ปลอยตัวประกันซึ่งเปนคนสําคัญจํานวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากสงสารและเห็นใจเหยื่อ
อยางไรก็ดีตัวประกันที่เหลือถูกจับไวเปนเวลาอีกกวา 4 เดือนกวาจะถูกชวยเหลือออกมาไดเกือบทุกคน
เมื่อมีการบุกเขาไปชวย และ MRTA ทั้ง 14 คน ถูกฆาตายหมด
เปนที่เชื่อไดวา Stockholm และ Lima Syndrome ไมมีทางเกิดขึ้นไดในกรณีของไทย
เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมของผู จับ ห างไกลจากการไม “ทํ า ราย” ไรค วามเมตตา และไม มีอารมณ ห รื อ
อุดมการณรวม
อยามัวละเมอเพอหา Stockholm หรือ Lima Syndrome หากอยากจะใหมีการปลอย
“ตัวประกัน” ประชาชนก็ควรเห็นอกเห็นใจความตั้งใจแกไขปญหาอยางสันติวิธีและอยางอดกลั้นของ
ฝายรัฐบาล และรวมกันสรางแรงกดดันการชุมนุมที่ผิดกฎหมายของฝาย นปช.
อย า ลืมว าการพา ยแพของฝา ยรัฐ บาลซึ่ง ก็ คื อ การยอมยุ บ สภาภายในเวลา 15 วั น
(ในสภาพปจจุบันจะไมสามารถแกไขปญหาความขัดแยงของบานเมืองเราได) จะเกิดขึ้นเมื่อประชาชน
กดดันรัฐบาลใหเรงปราบปรามสลายการชุมนุมซึ่งแนนอนวามีคนตองการใหเกิดการตายขึ้นในระหวาง
นั้นจนเกิดการจลาจล วุนวาย มีการหยาศึก และผูกดปุมจะไดเงื่อนไขที่ดีกวาเพียงแคยุบสภา
ประชาชนตองหันไปสรางแรงกดดัน นปช. แทนที่จะกดดันรัฐบาล จึงจะทําใหกระสุนที่
เตรียมไวของผูสรางปญหาดานครับ
..................................................

