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บทนำ�

ประเทศไทยมีจ�ำนวนประชากรผู้ต้องขังสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยประชากรผูต้ อ้ งขังในประเทศไทยเพิม่ จ�ำนวนสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่ทศวรรษที่ 1990
(Jeffries and Chuenurah 2016) เหตุผลประการส�ำคัญที่ถูกกล่าวอ้างในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ดังกล่าว คือการที่รัฐบาลประกาศนโยบาย “สงครามยาเสพติด” ซึ่งมีการก�ำหนด
โทษที่รุนแรงต่อผู้กระท�ำผิด อย่างไรก็ดี นโยบายดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
โดยพิจารณาได้จากหลักฐานทางสถิติที่แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติด
นั้นสูงกว่าผู้ต้องขังชาย (Havanon et al., 2012a; Havanon et al., 2012b; Jeffries, 2014;
Jeffries and Chuenurah 2016)
การเพิม่ สูงขึน้ ของจ�ำนวนผูต้ อ้ งขังหญิงเป็นสถานการณ์ทหี่ ลายประเทศทัว่ โลกก�ำลังเผชิญ
และเป็นประเด็นทีน่ กั วิชาการด้านอาชญาวิทยาเริม่ ให้ความสนใจ โดยข้อก�ำหนดสหประชาชาติ
ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง และ มาตรการที่ มิ ใ ช่ ก ารคุ ม ขั ง ส� ำ หรั บ ผู ้ ก ระท� ำ หญิ ง
(ข้อก�ำหนดกรุงเทพ) ซึง่ รับรองโดยสมัชชาสหประชาชาติในปี ค.ศ. 2010 ก�ำหนดให้ประเทศต่างๆ
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผล ที่มา และสถานการณ์ที่น�ำไปสู่
การกระท�ำผิดของผู้หญิง เพื่อประโยชน์ในการยกระดับกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการทางเพศภาวะ
ที่ผ่านมางานวิจัยแนวสตรีนิยมในศาสตร์อาชญาวิทยาตะวันตกเกี่ยวกับเส้นทางชีวิต
ที่น�ำไปสู่การจ�ำคุกของผู้ต้องขังหญิงเพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การศึกษาวิจัยเชิง
เปรียบเทียบระหว่างเส้นทางสู่เรือนจ�ำของผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชายยังคงมีอยู่อย่างจ�ำกัด
และแทบไม่มีอยู่เลยนอกเหนือบริบทโลกตะวันตก ในการศึกษาวิจัยฉบับนี้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์
1

เรื่องเล่าชีวิตของผู้หญิงแลผู้ชายที่ต้องโทษคดียาเสพติดในเรือนจ�ำไทย เพื่อท�ำความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่น�ำพาผู้กระท�ำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เนื่องด้วย
ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ ปี ระชากรผูต้ อ้ งขังสูงสุดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอตั รา
การจ�ำคุกผู้หญิงสูงสุดในภูมิภาค และมีการเพิ่มตัวของจ�ำนวนผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผล
จากการประกาศนโยบาย “สงครามยาเสพติด” ดังนัน้ การท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับภูมหิ ลัง ทีม่ า
และปัจจัยต่างๆ ที่หลอมรวมเป็นเส้นทางสู่เรือนจ�ำของผู้ต้องขังหญิงและชายในคดียาเสพติด
จึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการก�ำหนดนโยบายอาญาในอนาคต
ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์จากเรื่องเล่า (narrative analysis) ที่ได้
จากการสัมภาษณ์ประวัติชีวิตผู้ต้องขัง ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ต้องขังรวม 34 ราย เรือนจ�ำ
และทัณฑสถาน 8 แห่ง ทั่วประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ทุกคนป็นผู้ต้องขังคดีเสร็จ
เด็ดขาดในฐานความผิดยาเสพติด และประกอบด้วยเพศหญิง 18 ราย และเพศชาย 16 ราย
กล่าวโดยสรุปแล้ว งานวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นว่าปัจจัยทางเพศภาวะมีผลต่อการกระท�ำผิด
ของผู้ชายและผู้หญิง โดยเหตุผลการกระท�ำความผิดของผู้หญิงและผู้ชายมีทั้งความคล้ายคลึง
และความแตกต่างกัน แต่แก่นส�ำคัญหรือปัจจัยหลักทีน่ ำ� ไปสูก่ ารกระท�ำผิดของผูห้ ญิงและผูช้ าย
ได้แก่ 1) ประสบการณ์ทเี่ ลวร้ายในวัยเด็ก 2) การคบหาสมาคมกับเพือ่ นทีม่ พี ฤติกรรมเบีย่ งเบน
3) การกระตุ้นเร้าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ปัจจัยที่มีผลเฉพาะส�ำหรับผู้กระท�ำผิดหญิง คือ
ความไร้เดียงสาและการถูกหลอกลวง ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลเฉพาะส�ำหรับผู้กระท�ำผิดชาย
ได้แก่ ความเคราะห์ร้าย และการแสดงอ�ำนาจความเป็นชาย
การศึ ก ษาฉบับ นี้มุ่งหวังที่จะยกระดับ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วบริ บทการจ� ำ คุ ก
ผู้กระท�ำผิดคดียาเสพติดในประเทศไทย ในมิติการเปรียบเทียบเรื่องราวและประสบการณ์ของ
ผู้หญิงและผู้ชายในการเข้าสู่เส้นทางการกระท�ำผิด และโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษา
วิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการก�ำหนดนโยบายทางอาญาที่เหมาะสม และสะท้อนถึงภูมิหลัง
ที่มา และเหตุปัจจัยต่างๆ ที่น�ำไปสู่การกระท�ำความผิดคดียาเสพติดในประเทศไทยต่อไป
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งานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วข้อง

ในช่วงต้นยุค 1990 สืบเนื่องจากอิทธิพลของงานวิจัยโดย Kathleen Daly (1994)
เหล่านักอาชญาวิทยาแนวสตรีนิยมในโลกตะวันตกเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการศึกษาวิจัย
เกี่ ย วกั บ ที่ ม าและเส้ น ทางสู ่ ก ารกระท� ำ ความผิ ด ของผู ้ ห ญิ ง (women’s pathways to
criminalization) มากขึ้น โดยการศึกษาวิจัยลักษณะนี้อาศัยการวิเคราะห์เรื่องราวทั้งชีวิตของ
ผู้กระท�ำผิดหญิง (Bloom et.al., 2004: 37) และน�ำการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับประวัติชีวิต
บุคคลมาใช้ เพื่อท�ำความเข้าใจประสบการณ์และสถานการณ์ที่น�ำพาให้ผู้หญิงเข้ามาอยู่
ในกระบวนการยุติธรรม (Wattanaporn and Holtfreter, 2014)
นักอาชญาวิทยาแนวสตรีนิยมในโลกตะวันตกมักน�ำเสนอเหตุผลการกระท�ำความผิด
ของผู ้ ห ญิ ง บนพื้ น ฐานของความเอาตั ว รอด (survival) ประกอบกั บ สาเหตุ อื่ น ๆ ที่ มั ก มี
ความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน อาทิ ความเครียดในวัยเด็ก การถูกกระท�ำรุนแรงในวัยผู้ใหญ่
ปัญหาทางจิต การติดสุราหรือยาเสพติด การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ การถูกควบคุมโดย
เพศชาย ความรับผิดชอบในการดูแลครอบครัว (Bradley and Davino, 2002; Daly, 1994;
Lynch et al., 2012; Salisbury and Van Voorhis, 2009; Simpson et al., 2008; Stalans,
2009; White 2007; Owen, et.al., 2017: 24-36)
งานวิจัยที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าผู้กระท�ำผิดชายจะเผชิญกับสถานการณ์ลักษณะ
เดียวกันนีก้ อ่ นเข้ามาอยูใ่ นเรือนจ�ำ แต่สถานการณ์ทผี่ หู้ ญิงประสบมักหนักหนาและมีความรุนแรง
ในระดับที่สูงกว่าสิ่งที่ผู้ชายพบเจอ (Hasley, 2008; Stalans, 2009; Owen, et.al, 2017:
24-36) นอกจากนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าบรรทัดฐานหญิงชาย (gendered norm) ให้ความ
ส�ำคัญกับวิธีการและรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสร้างความสัมพันธ์กับ
3

ผู้คนรอบข้างของเพศหญิง ดังนั้น การกระท�ำความผิดของผู้หญิงโดยมากจึงเกี่ยวข้องกับความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับครอบครัวและคู่ครอง มากกว่ากรณีความผิดของผู้ชาย ตัวอย่าง
ทีช่ ดั เจนในกรณีนคี้ อื การทีผ่ หู้ ญิงจ�ำนวนหนึง่ ต้องเข้ามาอยูใ่ นเรือนจ�ำเพราะตอบโต้คคู่ รองคนรัก
ที่ก่อความรุนแรงในครอบครัว (Stalans, 2009)
การศึกษาวิจัยโดย Kathleen Daly ในปี ค.ศ. 1994 เป็นงานวิจัยชิ้นแรกของโลก
ที่มุ่งท�ำความเข้าใจและเปรียบเทียบวิถีชีวิตที่น�ำผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชายเข้าสู่การกระท�ำ
ความผิดอาญา โดยได้ศึกษาเรื่องราวชีวิตของผู้ต้องขังหญิง 40 คน และผู้ต้องขังชาย 40 คน
จากเอกสารของศาล (Daly, 1994: 46-58) โดย Daly วิเคราะห์เส้นทางสูเ่ รือนจ�ำของผูต้ อ้ งขังหญิง
(women’s pathways to imprisonment) ได้ จ�ำนวน 5 ลักษณะ ดังนี้
1) กลุ่มผู้หญิงที่เคยเป็นผู้ถูกกระท�ำ (Harmed and Harming Women)
ซึ่งถูกทอดทิ้ง หรือถูกท�ำร้ายทางร่างกายหรือทางเพศในช่วงวัยเด็ก ต่อมา
เติบโตขึ้นเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหา และติดยาเสพติด ผู้หญิงกลุ่มนี้เรียนรู้และ
น�ำเอาประสบการณ์ในฐานะผูถ้ กู กระท�ำ ไปใช้ในการท�ำร้ายผูอ้ นื่ และในท้ายทีส่ ดุ
ผู้หญิงกลุ่มนี้ได้กระท�ำความผิดเกี่ยวข้องกับความรุนแรงระหว่างบุคคล
2) กลุม่ ผูห้ ญิงทีใ่ ช้ชวี ติ บนท้องถนน (Street Women) ผูห้ ญิงกลุม่ นีถ้ กู ผลักไส
หรือหนีออกจากครอบครัวที่มีปัญหา และหันเหเข้าหาความสนุกและตื่นเต้น
ของชีวิตบนท้องถนน พวกเธอสร้างปัญหาเล็กๆ น้อยๆ อาทิ ใช้ยาเสพติด
ขายบริการทางเพศ ลักขโมย ขายยาเสพติด เพื่อน�ำเงินมาใช้เสพยา ผู้หญิง
กลุ่มนี้จึงมักมีประวัติอาชญกรที่ยืดยาว และการกระท�ำความผิดของผู้หญิง
กลุม่ นีเ้ กีย่ วข้องโดยตรงกับการหาเงินมาใช้เลีย้ งปากท้องขณะใช้ชวี ติ บนท้องถนน
3) กลุ่มผู้หญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรงในครอบครัว (Battered Women) คือ
กลุ่มที่พบเจอกับความรุนแรงในช่วงวัยผู้ใหญ่ และถูกควบคุมการใช้ชีวิตโดย
คู่ครอง พวกเธอมีสามีหรือคนรักที่กระท�ำรุนแรงในครอบครัว และความผิด
ของผู้หญิงในกลุ่มนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสัมพันธ์กับคู่ครอง
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4) กลุ่มผู้หญิงที่เกี่ยวพันกับยาเสพติด (Drug Connected Women) คือกลุ่ม
ผู้หญิงที่กระท�ำความผิดคดียาเสพติด โดยมีสาเหตุมาจากผู้ชายในชีวิตของ
พวกเธอ อาทิ คนรัก สามี สมาชิกครอบครัว เป็นต้น
5) กลุ่มผู้หญิงอื่นๆ (Other) ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีปัญหาติดยาเสพติดหรือปัญหา
ทางจิต พวกเธอไม่มีประวัติการถูกจับหรือถูกจ�ำคุก การกระท�ำความผิดของ
ผู้หญิงกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือความอยากมีอยากได้
ในเวลาต่อมามีนกั วิชาการหลายท่านเรียกกลุม่ นีว้ า่ “กลุม่ ผู ห้ ญิงทีถ่ กู กระตุน้ เร า้
ทางเศรษฐกิจ” (Simpson, et.al, 2008: 85-86; Wattanaporn and Holtfreter
2014: 3-4)
ข้อค้นพบของ Daly ชี้ให้เห็นว่า เส้นทางสู่เรือนจ�ำของผู้ต้องขังหญิงแม้จะมีความ
คลายคลึงกับเส้นทางชีวิตของผู้ต้องขังชายอยู่บ้าง (ในข้อที่ 1 – 2 และ 4) แต่ก็ไม่สามารถใช้
อธิบายวิถีการกระท�ำผิดของผู้ชายได้ทั้งหมด Daly ค้นพบว่า ผู้ต้องขังชายกว่า 14 รายในการ
ศึกษาวิจัย (หรือ 35%) มีเส้นทางการกระท�ำความผิดที่เกี่ยวโยงกับคุณค่าความเป็นชาย
(masculinity) โดยสามารถแยกย่อยได้ 3 กลุม่ คือ 1. กลุม่ ผูช้ ายทีม่ พี ฤติกรรมรุนแรง (explosively
violent men) ที่ใช้ความรุนแรงในการควบคุมหรือแสดงอ�ำนาจเหนือผู้อื่น 2. กลุ่มผู้ชาย
เคราะห์ร้าย (bad luck men) ที่บังเอิญอยู่ผิดที่ผิดเวลา หรือโดนกลั่นแกล้งโดยผู้ชายคนอื่น
3. กลุ่มผู้ชายชอบความท้าทาย (masculine gaming) ที่กระท�ำความผิดเพื่อแสดงอ�ำนาจ
ความเป็นชาย และเพื่อสร้างการยอมรับ (Daly, 1994: 68).
นับตั้งแต่ผลงานของ Daly ในปี ค.ศ. 1994 งานวิจัยในลักษณะเปรียบเทียบวิถีทาง
สู่การกระท�ำความผิดของผู้หญิงและผู้ชายยังคงมีอยู่อย่างจ�ำกัด และมักเป็นการศึกษาวิจัยเชิง
ปริมาณ (Byrne and Trew, 2008; Gueta and Chen, 2016; Jones, et.al., 2014) อีกทั้ง
หากพิจารณานอกบริบทประเทศตะวันตกแล้ว การวิจยั เชิงเปรียบเทียบลักษณะนีย้ งั ไม่มปี รากฏ
อยู่เลย ในขณะที่งานวิจัยเกี่ยวกับเส้นทางการกระท�ำความผิดเฉพาะเพศหญิงนั้น เริ่มมีจ�ำนวน
เพิ่มสูงขึ้น (Kim et al. 2007; Berko et al. 2010; Cherukuri et.al., 2009; Artz, et.al.,
2012; Havon et al. 2012a; Havon et.al. 2012b; Khalid and Khan 2013; Shen 2015
Shechory et.al. 2011; Maghsoudi et.al., 2017)
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Shechory et.al, (2011) ศึกษาชีวติ ผูต้ อ้ งขังหญิง 60 ราย เพือ่ ท�ำความเข้าใจเส้นทาง
สูเ่ รือนจ�ำในกลุม่ ผูก้ ระท�ำผิดหญิงคดียาเสพติด คดีความรุนแรง และคดีฉอ้ โกง โดยพบว่าวิถชี วี ติ
ของผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ในแต่ละกลุ่ม ประเภทคดีมีความแตกต่ า งกั น กล่ า วคื อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด หญิ ง
คดียาเสพติดมักมีช่วงชีวิตที่ปัญหามากกว่าผู้ต้องขังในคดีอื่นๆ อาทิ การถูกท�ำร้ายในวัยเด็ก
การใช้ยาเสพติด และความขัดแย้งภายในครอบครัว นอกจากนี้ ปัจจัยอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อการกระท�ำผิด
คดียาเสพติด ยังรวมถึงการยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนที่เกเร
Havanon et.al, (2012a) ศึกษาเรือ่ งเล่าชีวติ ของผูต้ อ้ งขังหญิงหลากหลายคดีความผิด
ในประเทศไทย ที่มีก�ำหนดโทษตั้งแต่ 2-3 เดือน จนถึง 20 ปี โดยใช้วิธีการ “พูดคุย” และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ต้องขังหญิง 25 ราย ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1. คลอดและเลี้ยงลูกในเรือนจ�ำ
2. เข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำในช่วงที่ยังอายุน้อย 3. สามารถเริ่มต้นชีวิตในเรือนจ�ำได้ 4. ระหว่างที่
อยู่ในเรือนจ�ำยังสามารถรักษาความสัมพันธ์กับครอบครัวได้ และ 5. ถูกกระท�ำรุนแรงทาง
ร่างกายหรือจิตใจโดยสามี และเคยฆ่าหรือพยายามฆ่าสามี (Havanon et.al, 2012a: 25)
แม้จะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าถึงวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและประเด็นที่ใช้ในการพูดคุยกับ
ผู้ต้องขัง ผลการศึกษาวิจัยนี้ชี้แนะว่า การถูกกระท�ำรุนแรงในครอบครัวคือตัวบ่งชี้หนึ่งที่น�ำไป
สู่การที่ผู้หญิงฆ่าหรือพยายามฆ่าสามี แต่ในคดียาเสพติดหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้น ปัจจัย
หลักที่มีอิทธิพลต่อการลงมือท�ำผิดคือความอยากมีอยากได้ในทรัพย์สินเงินทอง นอกจากนี้
ในบางกรณีคดีความผิดยาเสพติดเกิดขึน้ เพราะผูห้ ญิงไปข้องเกีย่ วกับผูช้ ายทีใ่ ช้หรือขายยาเสพติด
โดยที่ตนไม่รู้ หรือถูกหลอกให้กระท�ำความผิดด้วยความอ่อนต่อโลก และเมื่อผู้หญิงเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมแล้ว ก็มักจะเผชิญกับปัญหาคอร์รัปชั่น ความไม่ยุติธรรม และการกระท�ำ
ที่ไม่เหมาะสมในชั้นต�ำรวจ ตลอดจนการขาดทนายความที่มีความสามารถคอยให้ความช่วย
เหลือในชั้นศาล ซึ่งส่งผลต่อการติดคุกของผู้กระท�ำผิดหญิง
ต่อเนือ่ งจากการศึกษาวิจยั ดังกล่าว Havanon et al.’s (2012b) วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก
เกี่ยวกับประวัติชีวิตของผู้กระท�ำผิดหญิงคดียาเสพติดจ�ำนวน 10 คน และอธิบายว่าลักษณะ
การกระท�ำความผิดของผู้หญิงนั้น มักมีความรุนแรงน้อยและเกิดขึ้นในบริบทที่นอกเหนือ
ความควบคุมของพวกเธอ เช่นเดียวกับข้อค้นพบของ Daly เกี่ยวกับ กลุ่มผู้หญิงที่เกี่ยวพันกับ
ยาเสพติด (Drug Connected Women) โดย Havanon et al.’s (2012b) ชี้แนะว่า ผู้หญิง
มักเข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมด้วยผลพวงจากการข้องเกี่ยวกับผู้ชายที่ค้ายาเสพติด หรือ
ถูกจับในกระบวนการล่อซือ้ ของต�ำรวจทีต่ งั้ ใจจะจับกุมผูช้ ายทีเ่ ป็นคูค่ รองหรือคนรักของพวกเธอ
เพศภาวะและเส้นทางสู่เรือนจ�ำ
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ผู้หญิงบางคนอาจถูกจับโดยไม่รู้ตัวในฐานะผู้สนับสนุนการกระท�ำผิดของคนรัก แม้ว่าพวกเธอ
จะไม่รู้ถึงการกระท�ำที่ผิดกฎหมายนั้นเลยก็ได้ อย่างไรก็ดี แม้การศึกษาวิจัยของ Havanon
et.al, (2012a) จะมีความส�ำคัญอย่างมากในการท�ำความเข้าใจความอยุติธรรมที่ผู้หญิงเผชิญ
ในกระบวนการยุติธรรมไทย งานวิจัยดังกล่าวอาจมีข้อจ�ำกัดในแง่การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง และไม่ครอบคลุมถึงการศึกษาเปรียบเทียบการกระท�ำความผิดของผูช้ าย
เนื่องจากการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่น�ำผู้หญิงและผู้ชาย
สู่การต้องโทษจ�ำคุกที่ปัจจุบันมีอยู่อย่างจ�ำกัดในประเทศตะวันตก และไม่มีปรากฏอยู่เลย
ในบริบทของประเทศไทย งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งน�ำเสนอข้อมูลดังกล่าวโดยใช้การสัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก เพื่ อท� ำ ความเข้าในเรื่องราวความผิด และสถานการณ์ ชี วิ ต ก่ อ นเข้ า สู ่ เ รื อ นจ� ำ ของ
ผู้ต้องขังคดียาเสพติด
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ในงานวิจยั ชิน้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์จากเรือ่ งเล่า (narrative analysis) ทีไ่ ด้จาก
การสัมภาษณ์ประวัตชิ วี ติ ผูต้ อ้ งขัง ซึง่ เป็นวิธกี ารวิจยั ทีใ่ ช้โดยทัว่ ไปในการศึกษาวิจยั แนวสตรีนยิ ม
เพือ่ ท�ำความเข้าใจเส้นทางและประสบการณ์ชวี ติ ของผูห้ ญิง (feminist pathways approach)
ทัง้ นี้ เรือ่ งเล่าเป็นผลิตผลของกระบวนการทางสังคม ทีถ่ กู สร้างขึน้ โดยผูค้ นภายใต้บริบททางสังคม
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของสถานที่นั้นๆ เรื่องเล่าจึงเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดข้อมูล
ความจริงทางสังคมทีส่ ะท้อนโดยผูค้ นในพืน้ ทีแ่ ห่งนัน้ ออกสูค่ นภายนอก (Lynch et al., 2012)
ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังโดยข้อค�ำถามปลายเปิด ซึ่งครอบคลุมประเด็น
การสนทนาที่กว้างขวาง เพราะวิธีการลักษณะนี้เอื้อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์บรรยายเหตุการณ์ส�ำคัญ
ในชีวติ และวิเคราะห์ถงึ ความเชือ่ มโยงระหว่างสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ กับการกระท�ำความผิดได้
โดยหัวข้อหลักในการสนทนาประกอบด้วย
1. ความสัมพันธ์กับครอบครัวในวัยเด็ก มิตรภาพ การตกเป็นเหยื่อ
และประสบการณ์อื่นๆ
2. ความสัมพันธ์กับครอบครัวในวัยผู้ใหญ่ รวมถึงความสัมพันธ์
กับคู่ครอง มิตรภาพ การตกเป็นเหยื่อ และประสบการณ์อื่นๆ
3. การศึกษา การจ้างงาน สถานะทางเศรษฐกิจ
4. ประวัติพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการกระท�ำความผิดในอดีต
5. ประวัติสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงการใช้สารเสพติด
6. สถานการณ์การกระท�ำความผิด
7. ประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
9

ในการศึกษาวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์เชิงลึกผูต้ อ้ งขังรวม 34 ราย ประกอบด้วยเพศหญิง
18 ราย และเพศชาย 16 ราย โดยผูเ้ ข้าร่วมการสัมภาษณ์ทกุ คนป็นผูต้ อ้ งขังคดีเสร็จเด็ดขาดในฐาน
ความผิดยาเสพติด
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บข้อมูลในเรือนจ�ำและทัณฑสถาน 8 แห่ง ซึ่งคัดเลือกจาก
เรือนจ�ำ / ทัณฑสถานทีม่ ปี ระชากรผูต้ อ้ งขังหญิงและชายสูงสุดในแต่ละภูมภิ าคของประเทศไทย
ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยผู้ต้องขังที่เข้าร่วมการ
สัมภาษณ์ทุกคนรับทราบถึงการศึกษาวิจัยนี้ผ่านทางเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ ก่อนเริ่มการสนทนา
ผูว้ จิ ยั อธิบายด้วยวาจาเกีย่ วกับวัตถุประสงค์การวิจยั การเก็บข้อมูลเป็นความลับ การไม่เปิดเผย
ข้อมูลผู้ถูกสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์ที่เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ต้องขังเท่านั้น เพื่อให้
แน่ใจว่าผูต้ อ้ งขังเข้าใจเกีย่ วกับการศึกษาวิจยั นีอ้ ย่างถ่องแท้และยินยอมเข้าร่วมในการสัมภาษณ์
ทัง้ นี้ ชือ่ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทปี่ รากฏในรายงานฉบับนีเ้ ป็นเพียงชือ่ สมมติ และข้อมูลเล็กน้อยเกีย่ วกับ
เรื่องราวของผู้ต้องขังแต่ละคนอาจถูกปรับเปลี่ยนเพื่อประกันการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยไม่กระทบต่อการศึกษาวิจัยในภาพรวม

เพศภาวะและเส้นทางสู่เรือนจ�ำ
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ข้อมูลทัว
่ ไป
เกีย
่ วกับผูต
้ อ
้ งขัง

การศึกษาวิจยั นีค้ รอบคลุมผูต้ อ้ งขังหญิงและ ชายจ�ำนวนทัง้ สิน้ 34 ราย โดยผูเ้ ข้าร่วม
การวิจยั ส่วนมากมีอายุระหว่าง 20 ถึง 39 ปี ผูต้ อ้ งขังชายร้อยละ 50 และผูต้ อ้ งขังหญิงเกือบร้อยละ
30 มีการศึกษาต�่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษา ก่อนการจ�ำคุกผู้ต้องขังหญิงกว่าร้อยละ 50 ท�ำงาน
กับในกิจการของครอบครัว หรือท�ำงานในธุรกิจขายบริการทางเพศ นอกจากนี้ ผู้หญิงกว่าหนึ่ง
ในสามมีอาชีพค้าขายยาเสพติดก่อนเข้ามาอยูใ่ นเรือนจ�ำ เทียบกับร้อยละ 80 ในกลุม่ ผูต้ อ้ งขังชาย
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ต้องขัง

ผู้หญิง

ผู้ชาย

N =18

%

N=16

%

1
5
9
3
0

6
28
50
17
0

0
4
7
4
1

0
25
44
25
6

5
6
7
0

28
33
39
0

8
1
4
3

50
6
25
19

13
2
3

72
11
17

16
0
0

100
0
0

อายุ

ต�่ำกว่า 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปี และสูงกว่านั้น
ระดับการศึกษา
ต�่ำกว่าระดับมัธยม
ระดับมัธยมต้น
จบชั้นมัธยมปลาย
ระดับมหาวิทยาลัย
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม

11

การหาเลี้ยงชีพก่อนเข้าเรือนจ�ำ
ขายของข้างทาง
แรงงานรับจ้าง / โรงงาน
คู่ครองหรือครอบครัวหาเลี้ยง
ท�ำงานธุรกิจครอบครัว
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการทางเพศ
ไนท์คลับ (ดีเจ และคนเฝ้าประตู)
คนขับรถ
นักกีฬาอาชีพ
ทนายความ
ค้ายาเสพติด

N =18

%

N=16

%

1
1
2
5
4
0
0
0
0
5

6
6
11
28
22
0
0
0
0
29

2
1
0
0
0
2
4
2
1
13

13
6
0
0
0
13
25
13
6
81

ประสบการณ์วัยเด็ก

ประสบการณ์เลวร้ายในช่วงวัยเด็กเป็นสิ่งที่ทั้งผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชายพบเจอ
ไม่วา่ จะเป็นการพลัดพรากจากพ่อแม่ การถูกท�ำร้ายร่างกายและ/หรือดูถกู เหยียดหยามโดยค�ำพูด
และการถูกทอดทิง้ อย่างไรก็ดี ผูช้ ายมีแน้วโน้มสูงกว่าทีจ่ ะเติบโตมาในครอบครัวทีม่ รี ายได้นอ้ ย
พบเห็นและรับรู้ถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติดหรืออาชญากรรมในชุมชน ต้องออกจากบ้าน
ไปท�ำงานหาเลี้ยงครอบครัว มีพ่อแม่ที่ใช้ยาเสพติด ในขณะที่ผู้ต้องขังหญิงส่วนหนึ่งตั้งท้อง
ในช่วงวัยรุ่น (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ประสบการณ์วัยเด็ก

เติบโตในครอบครัวที่มีรายได้น้อย
แยกอาศัยกับพ่อแม่ (เนื่องจากพ่อแม่เสียชีวิต,
หย่าร้าง หรือถูกทอดทิ้ง)
เริ่มท�ำงานตั้งแต่วัยเยาว์ (ตั้งแต่อายุต�่ำกว่า 18 ปี)
เนื่องจากมีความจ�ำเป็นด้านการเงิน
มีบุตร
ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่วัยเยาว์ เช่น
การถูกท�ำร้ายทางร่างกาย และ/หรือ ทางวาจา รวมไปถึงการถูก
ละเลย และการพบเห็นพฤติกรรมความรุนแรงระหว่างพ่อและแม่
อาศัยในชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดหรืออาชญากรรม
พ่อแม่มีพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด และ/หรือ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
กลุ่มเพื่อน และ/หรือ พี่น้องมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
คนสนิทมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

ผู้หญิง
N =18
5
8

%
28
44

ผู้ชาย
N=16
8
8

%
50
50

4

22

8

50

8
8

44
44

0
6

0
38

7
2
12
6

39
11
67
33

10
5
10
1

63
31
63
6
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ประสบการณ์ช่วงวัยผู้ใหญ่

ในช่วงชีวิตวัยผู้ใหญ่ ผู้ต้องขังหญิงมีแนวโน้มสูงกว่าผู้ต้องขังชายที่จะมีลูก เผชิญกับ
ความไม่ซอื่ สัตย์ของคนรักและถูกทอดทิง้ โดยแฟนหรือสามี แม้วา่ การคบหาสมาคมกับกลุม่ เพือ่ น
ทีม่ พี ฤติกรรมเกเรนอกลูน่ อกทางเกิดขึน้ ทัง้ กับผูต้ อ้ งขังชายและหญิง ผูต้ อ้ งขังหญิงมีแน้วโน้มสูง
กว่าทีจ่ ะเคยคบหากับคูค่ รองคนรักทีม่ พี ฤติกรรมนอกลูน่ อกทาง โดยในงานวิจยั นีพ้ บว่า มีผหู้ ญิง
4 คน (หรือร้อยละ 22) เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว และ 1 คนเคยถูกข่มขืน
โดยคนทีไ่ ม่รูจ้ กั ในขณะทีไ่ ม่มผี ูต้ อ้ งขังชายคนใดเคยประสบกับเหตุการณ์ลกั ษณะนี้ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ประสบการณ์ช่วงวัยผู้ใหญ่

ผู้หญิง
N =18
15
4
1
5
4
15
13

มีบุตร
ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว
ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศ (จากคนแปลกหน้า)
คู่ครองนอกใจ
ถูกคู่ครองทอดทิ้ง
กลุ่มเพื่อน และ/หรือ พี่น้องมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
คนสนิทมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

ผู้ชาย
%
83
22
6
28
22
83
72

N=16
6
0
0
1
1
13
3

%
38
0
0
6
6
81
19

ประวัติอาชญากรรมและการใช้สารเสพติด

ผูต้ อ้ งขังหญิงกว่าร้อยละ 50 และผูต้ อ้ งขังชายร้อยละ 75 เคยมีพฤติกรรมติดยาเสพติด
โดยกว่าครึ่งของผู้ต้องขังชายเริ่มเสพยาเสพติดในช่วงวัยรุ่น (อายุต�่ำกว่า 18 ปี) ผู้ต้องขัง
ทั้งหญิงและชายมักเริ่มต้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยการชักชวนของเพื่อนหรือญาติพี่น้อง
ทีอ่ ายุมากกว่า ทัง้ นี้ ผูห้ ญิงมีแน้วโน้มสูงกว่าทีจ่ ะยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติดเพราะการแนะน�ำของแฟน
นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ต้องขังชายมีประวัติการถูกจับและจ�ำคุกสูงกว่าผู้ต้องขังหญิง (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ประวัติอาชญากรรมและการใช้สารเสพติด

ผู้หญิง
ประวัติการใช้สารเสพติด
เสพติดยาเสพติด
เริ่มเสพยาเสพติดตั้งแต่วัยรุ่น
(อายุต�่ำกว่า 18 ปี)
ทดลองเสพหรือเสพยาเสพติด
ร่วมกับคู่ครอง/คนรัก

13

ผู้ชาย

N =18

%

N=16

%

10
7

55
39

12
8

75
50

9

50

3

19

ทดลองเสพหรือเสพยาเสพติดร่วม
กับกลุ่มเพื่อนและ/หรือ รุ่นพี่
ประวัติอาชญากรรม
มีประวัติการถูกจับกุม
มีประวัติการถูกจ�ำคุก

N =18
11

%
61

N=16
10

%
63

6
5

33
28

9
6

56
38

คดีความผิดและโทษ

ในระหว่างการเก็บข้อมูลภายใต้การศึกษาวิจัยนี้ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายหลักในการก�ำหนดความผิดและโทษเกีย่ วกับยาเสพติดในประเทศไทย
โดยการเสพ ครอบครอง จ�ำหน่าย ครองครองเพือ่ จ�ำหน่าย การผลิตและน�ำเข้า/ส่งออกยาเสพติด
ให้โทษ เป็นความผิดอาญาที่มีโทษทั้งปรับและจ�ำคุก ซึ่งความร้ายแรงของคดีขึ้นอยู่กับลักษณะ
ความผิดและประเภทของยาเสพติด
ในการศึกษาวิจัยนี้พบว่า ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมในการสัมภาษณ์ทั้งหมดกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด ในฐานจ�ำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย โดยเกือบทุกราย
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดประเภทเมตแอมเฟตตามีน (ยาบ้า) ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทที่ 1 ตาม
กฎหมายไทย นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ต้องขังชายส่วนมากเป็นทั้งผู้เสพและผู้ขาย (กล่าวคือ
จ�ำหน่ายยาเสพติดเพื่อน�ำเงินมาซื้อยาเสพติดใช้) ในขณะที่ผู้หญิงมักเป็นผู้เสพเพียงอย่างเดียว
แต่ถูกจับเนื่องจากมียาเสพติดไว้ในครอบครองในจ�ำนวนเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนดจึงถูก
ตัดสินว่ามีไว้เพื่อจ�ำหน่าย ทั้งนี้ มีผู้ต้องขังหญิง 2 รายและผู้ต้องขังชาย 1 ราย ที่ถูกตัดสินว่า
เป็นผูร้ ว่ มกระท�ำความผิดเพราะความเกีย่ วข้องกับเพือ่ นทีข่ ายยาเสพติดด้วย โดยผูต้ อ้ งขังทุกคน
ที่เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยนี้ ได้รับโทษจ�ำคุกระหว่าง 3 ปี ถึงประหารชีวิต (ตาราง 5)
ตารางที่ 5 คดีความผิดและโทษ

ผู้หญิง
ประเภทความผิดคดียาเสพติด
ครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย
จ�ำหน่าย
ลักษณะการกระท�ำผิด
เสพ
เสพและขาย
ขาย
มีความเกี่ยวข้องเกับผู้เสพและ/หรือผู้ขาย

ผู้ชาย

N =18

%

N=16

%

8
10

44
56

9
7

56
44

4
6
6
2

22
33
33
11

1
8
6
1

6
50
38
6
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ประเภทของยาเสพติด
ยาบ้า
กัญชา
ยาอี
เบนโซไดอะซีปีน
(ยานอนหลับและคลายกังวลด้านจิตเวช)
ยาเค (เคตามีน)
ระยะเวลาการต้องโทษ
น้อยกว่า 3 ปี
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ถึง 7 ปี
8 ถึง 12 ปี
มากกว่า 25 ปี (รวมถึงโทษประหารชีวิต)

N =18

%

N=16

%

17
1
0
0

94
6
0
0

15
0
1
1

94
0
6
6

0

0

1

6

1
4
6
2
5

6
22
33
11
28

1
4
4
4
3

6
25
25
25
19

ประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรม

ในการศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ชายและผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง จ� ำ นวนหนึ่ ง เคยพบเจอกั บ
การปฏิบัติที่มิชอบโดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ อาทิ การเรียกสินบน การยึดเอาทรัพย์สินส่วนตัวไว้
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย การข่มขู่ทางวาจา การท�ำร้ายร่างกาย การบังคับหรือหว่านล้อมให้
เซ็นต์เอกสารเพื่อรับสารภาพ อย่างไรก็ดี ผู้ต้องขังชายมีแนวโน้มที่จะประสบกับเหตุการณ์
เหล่านี้สูงกว่าผู้ต้องขังหญิง โดย 1 ใน 3 ของผู้ต้องขังชายถูกท�ำร้ายร่างกายในชั้นสอบสวนโดย
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และ 1 ใน 4 ถูกข่มขู่ด้วยวาจา
ในชัน้ ศาล ผูห้ ญิงมีแนวโน้มน้อยกว่าผูช้ ายทีจ่ ะมีทนายความช่วยต่อสูใ้ นการพิจารณาคดี
โดยมีผู้ต้องขังหญิงเพียงร้อยละ 39 ที่มีทนายความในชั้นศาล เทียบกับร้อยละ 56 ในกลุ่ม
ผู้ต้องขังชาย และเมื่อถามถึงความรู้สึกว่าตนได้รับความยุติธรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นธรรม
ในชั้นต�ำรวจและชั้นศาลหรือไม่ ผู้ต้องขังหญิงมีแนวโน้มสูงกว่าผู้ต้องขังชายที่จะตอบว่า
ตนได้รับความเป็นธรรม (ตาราง 6)
ตารางที่ 6 ประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรม

ผู้หญิง
ประสบการณ์ที่พบเกี่ยวกับความประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
เรียกเงินสินบน
น�ำทรัพย์สินส่วนตัวไปและไม่ส่งคืน

15

ผู้ชาย

N =18

%

N=16

%

1
1

6
6

2
1

12
6

ข่มขู่และใช้ความรุนแรงทางวาจา
ใช้ความรุนแรงทางร่างกาย
ข่มขู่เพื่อให้ลงนามยินยอมสารภาพ
ใช้กลอุบาย/หลอกให้ลงนามยินยอมรับสารภาพ
ประสบการณ์ในชั้นศาล
มีทนายความ
ได้รับการปฎิบัติอย่างเป็นธรรม
รู้สึกได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากต�ำรวจ
รู้สึกได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากศาล

N =18
2
1
2
1

%
11
6
11
6

N=16
4
6
3
0

%
25
37
19
0

7

39

9

56

12
15

67
83

8
9

50
56
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เส้นทางสูเ่ รือนจำ�

ข้อมูลพืน้ ฐานทีน่ ำ� เสนอไปข้างต้นนัน้ เป็นการวิเคราะห์แบบตัดขวาง (cross-sectional
analysis) เกี่ยวกับประสบการณ์ทั่วไปก่อนเข้าเข้าสู่เรือนจ�ำของกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้ง
เพศหญิงและชาย โดยข้อมูลที่จะน�ำเสนอต่อไปนี้ในบทนี้จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราว
ชีวิตของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 34 ราย ในมิติของสถานการณ์ ประสบการณ์ และเหตุการณ์
อันเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญ ที่ท�ำให้บุคคลกระท�ำความผิดและน�ำไปสู่การจ�ำคุกในที่สุด โดยแบ่ง
การน�ำเสนอตามแก่นส�ำคัญของเรือ่ งราวชีวติ (theme) ทีห่ ล่อหลอมกลายเป็นเส้นทางทีน่ ำ� ไปสู่
การกระท�ำผิดของผู้หญิงและผู้ชายใน 6 รูปแบบ ได้แก่ 1) ประสบการณ์ที่เลวร้ายในวัยเด็ก
2) การคบหาสมาคมกั บ เพื่ อ นที่ มี พ ฤติ ก รรมเบี่ ย งเบน 3) การกระตุ ้ น เร้ า ทางเศรษฐกิ จ
ตลอดจนปัจจัยที่มีผลเฉพาะผู้กระท�ำผิดหญิง คือ 4) ความไร้เดียงสาและการถูกหลอกลวง
และที่ปัจจัยที่มีผลเฉพาะผู้กระท�ำผิดชาย ได้แก่ 5) ความเคราะห์ร้าย และ 6) การแสดงอ�ำนาจ
ความเป็นชาย
ตารางที่ 7 ด้ า นล่ า ง แสดงการแจกแจงความถี่ ข องจ� ำ นวนผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง และ
ผู้ต้องขังชาย ที่มีเส้นทางสู่เรือนจ�ำในรูปแบบต่างๆ โดยแบ่งตามเหตุปัจจัยหลัก 6 รูปแบบ ดังนี้
ตารางที่ 7 เส้นทางสู่เรือนจ�ำ

ผู้หญิง
ประสบการณ์ที่เลวร้ายในวัยเด็ก
การคบหาสมาคมกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
การกระตุ้นเร้าทางเศรษฐกิจ
ความไร้เดียงสาและการถูกหลอกลวง
ความเคราะห์ร้าย
การแสดงอ�ำนาจความเป็นชาย
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N =18
8
5
3
2
0
0

ผู้ชาย
%
44
28
17
11
0
0

N=16
5
4
3
0
2
2

%
31
25
19
0
13
13

1. ประสบการณ์ที่เลวร้ายในวัยเด็ก

ประสบการณ์ที่เลวร้ายในวัยเด็กเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระท�ำผิดของผู้หญิงและ
ผูช้ ายส่วนใหญ่ในการศึกษาวิจยั นี้ โดยมีผตู้ อ้ งขังหญิง 8 ราย (หรือร้อยละ 44) และผูต้ อ้ งขังชาย
5 ราย (หรือร้อยละ 31) ที่มีเส้นทางสู่เรือนจ�ำอันเนื่องมาจากปัจจัยนี้
ประสบการณ์อันเลวร้ายในวัยเด็ก หมายถึง เหตุการณ์ชีวิตที่ก่อให้เกิดความเครียด
อย่างรุนแรงหรือสร้างบาดแผลในจิตใจช่วงวัยเด็ก ซึ่งไม่ได้จ�ำกัดแค่การถูกท�ำร้ายหรือทอดทิ้ง
เท่านัน้ แต่ยงั หมายรวมถึงปัญหาครอบครัวรูปแบบต่างๆ อาทิ การเติบโตภายในครอบครัวทีม่ ี
ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว สมาชิกครอบครัวใช้สารเสพติด การแยกทางของพ่อแม่ การ
สูญเสียบุคคลทีเ่ ป็นผูด้ แู ล การละเลยไม่ดแู ลโดยพ่อแม่ การทีเ่ ด็กต้องออกจากบ้านตัง้ แต่อายุนอ้ ย
เนือ่ งจากมีภาระความรับผิดชอบเฉกเช่นผูใ้ หญ่ อาทิ การมีบตุ ร หรือการท�ำงานตัง้ แต่อายุยงั น้อย
กลุ่มตัวอย่างหญิงและชายทุกคนในกลุ่มนี้เคยประสบเหตุการณ์ความเลวร้ายในช่วง
วัยเด็ก ซึง่ เป็นต้นเหตุทนี่ ำ� ไปสูพ่ ฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหาในช่วงวัยรุน่ เช่น การโดดเรียน การปาร์ตี้
การหนีออกจากบ้าน การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และการคบหากับเพื่อนที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนนอกลู่นอกทาง ซึ่งเพื่อนที่คบหานั้นเองที่มักแนะน�ำให้เด็กได้รู้จักกับยาเสพติด
ผูต้ อ้ งขังชายทุกคนและผูต้ อ้ งขังหญิงเกือบทุกคนในกลุม่ นี้ เคยใช้ยาเสพติดเป็นประจ�ำ
โดยมีผู้ต้องขังหญิงจ�ำนวน 3 คน เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว และผู้ต้องขังหญิง
1 คน ถูกพรากจากบุตร
“มานี” (มานีและทุกชือ่ ทีใ่ ช้ตอ่ จากนีค้ อื นามสมมติ) คือผูต้ อ้ งขังหญิงคนหนึง่ ในกลุม่ นี้
เธอเล่าว่าเธอได้รู้จักกับยาบ้าครั้งแรกตอนอายุ 12 ปี และใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นส่วนใหญ่ในการโดด
เรียนและเที่ยวเตร่กับเพื่อน เพื่อหลบหนีจากความรุนแรงในครอบครัว เพราะพ่อของมานี
มีพฤติกรรมรุนแรงท�ำร้ายมานีและแม่ เมื่อมานีอายุ 16 ปี เธอคบหากับแฟนที่ใช้ยาเสพติด
ทั้งคู่แต่งงานมีลูกด้วยกันตอนเธออายุ 17 ปี แต่แยกทางกันในเวลาต่อมา จากนั้นมานีได้พบกับ
สามี ใ หม่ แ ละตั ด สิ น ใจใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั น แต่ ชี วิ ต กลั บ พลิ ก ผั น เมื่ อ สามี ข องมานี มี พ ฤติ ก รรม
ไม่ต่างกับพ่อของเธอ เขามักใช้ความรุนแรงกับเธอและมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับหญิงอื่น
บาดแผลและความบอบช�้ำในจิตใจช่วงวัยเด็กถูกตอกย�้ำซ�้ำเติมอีกครั้งช่วงวัยผู้ใหญ่ แต่ด้วย
ความเป็นหญิงมุสลิม การจบความสัมพันธ์โดยการหย่าร้างกับสามีจงึ ไม่ใช่เรือ่ งทีท่ ำ� ได้งา่ ยส�ำหรับมานี
เพศภาวะและเส้นทางสู่เรือนจ�ำ
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เมื่อความสัมพันธ์กับสามีมีปัญหา มานีจึงตัดสินใจหันกลับไปหาเพื่อนกลุ่มวัยเด็ก
และกลับมาใช้ยาเสพติดอีกครั้งแม้เธอจะเลิกใช้ยาเสพติดไปแล้วในขณะนั้น การใช้ยาเสพติด
คือวิธีที่เธอเคยใช้เพื่อหลบหนีจากปัญหาชีวิตในตอนเด็ก เมื่อเธอหวนกลับไปใช้วิธีการเดิม
ในการแก้ปัญหา มันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่น�ำเธอไปสู่การติดยา และมียาไอซ์ไว้ในครอบครอง
ท�ำให้เธอเหตุให้ถูกจับและจ�ำคุกในเวลาต่อมา
“หทัย” อายุเพียง 18 ปี ตอนถูกจับและเป็นอีกหนึ่งคนที่เผชิญกับบาดแผลทาง
จิตใจตลอดช่วงชีวิตก่อนเข้าเรือนจ�ำ เธอถูกแม่ทอดทิ้งตั้งแต่เด็ก ท�ำให้หทัยรู้สึกด้อยคุณค่า
ในตัวเองและมีภาวะซึมเศร้า ช่วงวัยรุ่นเธอคบหาเพื่อนที่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ และตัวเธอเอง
ก็เริม่ ใช้ชวี ติ นอกบ้านจนไม่กลับบ้าน หทัยตัง้ ท้องตอนอายุ 17 ปี และเริม่ ท�ำงานเป็นเด็กเชียร์เบียร์
เพื่อนร่วมงานของเธอได้แนะน�ำให้รู้จักกับยาไอซ์ เธอเล่าว่าเหตุผลที่เธอเริ่มใช้ยาไอซ์เพราะมัน
ช่วยให้เธอผอม และท�ำให้เธอ “รู้สึกมีความสุขเป็นครั้งแรกในชีวิต” หทัยจึงใช้ยาเสพติดเรื่อย
มาจนกระทั่งเธอถูกจับ
“ฤดี” เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกแม่ทอดทิ้งตั้งแต่เด็ก และเริ่มรู้จักกับยาเสพติดครั้งแรก
ตอนท�ำงานเชียร์เบียร์ เธอกล่าวว่าการใช้ยาช่วยให้เธอ “ตื่นตัวเวลาท�ำงาน” และเพื่อหาเงิน
มาซื้อยา ฤดีขายบริการทางเพศแก่ลูกค้าที่มาในร้าน เธอถูกจับพร้อมกับแฟนขณะซื้อยาบ้า
เพื่อจะน�ำมาเสพ
“ฉิมพลี” “นาค” และ “สุดา” ล้วนเกี่ยวข้องกับการขายยา แต่พวกเธอไม่ได้ติด
ยาเสพติดในระหว่างที่ถูกจับ ทั้งสามคนเคยถูกกระท�ำรุนแรงในช่วงหนึ่งของชีวิต โดยในขณะที่
นาคอายุ 14 ปี เธอถูกทั้งแฟนและพ่อของลูกเธอท�ำร้าย ผู้หญิงทั้งสามคนนี้หนีออกจากบ้าน
ที่เต็มไปด้วยความรุนแรง ถูกเพื่อนชักชวนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และตั้งท้องกับแฟน
ทีเ่ สพยาเสพติดอย่างหนัก แม้วา่ นาคและสุดาจะใช้ยาเสพติดเพือ่ ช่วยให้เธอผ่านพ้นช่วงเลวร้าย
ของชีวิต แต่ทั้งคู่ก็สามารถเลิกเสพยาได้เมื่อกลายเป็นแม่คนและเลิกรากับแฟน เหตุผลส�ำคัญ
ที่นาคและสุดาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดในเวลาต่อมานั้น เป็นเพราะความต้องการ
ทางการเงิน เช่นเดียวกันกับฉิมพลีที่กล่าวว่าแรงจูงใจในการขายยามาจาก“ความต้องการที่จะ
มีสิ่งของเครื่องใช้อย่างที่คนอื่นมี อย่างพวกเสื้อผ้า โทรศัพท์”
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ผู้หญิงสองคนสุดท้ายในกลุ่มนี้ คือ “ปรียา” และ “พธู” ทั้งคู่ถูกพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่เล็ก
และได้รับการเลี้ยงดูโดยปู่ย่าตายาย และไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นนัก ยายของปรียา
ตายตอนปรียาอายุ 15 ปี ท�ำให้เธอโตขึ้นด้วยความเปล่าเปลี่ยวและเศร้าโศก ส่วนพธูอาศัย
อยู่กับตาที่มักใช้ความรุนแรง ปรีดาและพธูเริ่มโดดเรียน ดื่มแอลกอฮอล์ และเที่ยวเตร่กับ
กลุ่มเพื่อนในเวลากลางคืน พธูเล่าว่า “ตอนเด็กๆ หนูไม่ได้มีชีวิตที่มีความสุข เราไม่ได้อยู่กัน
เหมือนครอบครัว เพราะต่างคนก็มีชีวิตของตัวเอง เด็กคนอื่นเค้ามีพ่อแม่ แต่หนูไม่มีใคร หนูโต
มากับยาย หนูจะสนิทกับเพื่อนที่โรงเรียนและเพื่อนแถวบ้านมากกว่า” คล้ายคลึงกับปรียา
ที่รู้สึกไม่มีค่าในสายตาครอบครัวอยู่แล้ว เพราะเธอ “ไม่เคยท�ำอะไรถูกซักอย่างในสายตา
ที่บ้าน”
ปรียาออกจากบ้านตอนอายุ 18 ปี เพื่อมาท�ำงานเชียร์เบียร์และงานนวด เธอรู้จัก
ยาเสพติดผ่านเพื่อนที่คบหา และเคยถูกจับก่อนหน้านี้ในฐานครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย ตอนที่
เธอพ้นโทษจากเรือนจ�ำปรียาได้พบกับแฟนที่ติดยาและเป็นเจ้าของบ่อนการพนัน ต่อมาปรียา
ถูกจับอีกครั้งในคดีปัจจุบันเพราะเธออยู่กับแฟนซึ่งมียาเสพติดไว้ในครอบครอง พธูมีเส้นทาง
ชีวิตที่คล้ายคลึงกันปรียา พธูคบกับแฟนที่เสพและขายยา และตัวเธอเองก็เสพติดจนหันมา
เป็นผูข้ าย พธูเล่าว่า “แถวบ้านทีห่ นูอยูม่ ยี าเยอะ ถึงหนูไม่ออกไปหายามาเสพ ยามันก็มาหา
หนู” เธอขายอยู่หนึ่งปีก่อนที่จะถูกจับ
ประสบการณ์ ข องกลุ ่ ม ผู ้ ต ้ อ งขั ง ชายมี ค วามแตกต่ า งจากผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง อยู ่ บ ้ า ง
เนื่องจากผู้ต้องขังชายทุกคนในกลุ่มนี้เสพและขายยาเสพติดเป็นประจ�ำและต่อเนื่องก่อนเข้า
มาอยูใ่ นเรือนจ�ำ ผูช้ ายในกลุม่ นีไ้ ม่เคยมีลกู และไม่เคยท�ำงานค้าบริการทางเพศ มีผชู้ ายเพียง 1 คน
ที่ มี แฟนเสพยาเสพติด และไม่มีใครประสบกับ เหตุก ารณ์ ที่ ส ร้ า งบาดแผลในจิ ต ใจในช่ ว ง
วัยผู้ใหญ่เลย นอกจากนี้ พฤติกรรมเบี่ยงเบนและพฤติกรรมการกระท�ำความผิดที่ก่อตัวขึ้นใน
ช่วงวัยรุ่นของผู้ชายด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยผู้ใหญ่ โดยพฤติกรรมเบี่ยงเบนนี้ รวมถึง
การใช้ความรุนแรงด้วย ซึ่งแตกต่างจากลักษณะพฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้หญิง
ผู ้ ต ้ อ งขั ง ชายสองคนแรกในกลุ ่ ม นี้ คื อ “ดอม” และ “จั ก รี ” ทั้ ง คู ่ โ ตมากั บ พ่ อ
ที่ใช้ความรุนแรง เป็นสาเหตุให้ทั้งคู่หลีกเลี่ยงการกลับบ้านและหันมาอยู่กับเพื่อนที่เกเร (เพื่อน
ที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และเสพยา) ท�ำให้ทั้งคู่รู้จักและลองใช้ยาเสพติด ดอมเล่าว่า “ผมมีปัญหา
กับที่บ้าน เลยไม่กลับบ้าน แล้วจากนั้นไม่นานผมก็เริ่มเสพยาบ้า” ส่วนจักรีหันมาลองใช้
เพศภาวะและเส้นทางสู่เรือนจ�ำ
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ยานอนหลับเป็นครั้งแรก เพราะเพื่อนของเขาแนะน�ำว่ามันช่วยให้ผ่อนคลายความเครียด
จากปัญหาในครอบครัวได้
ในช่วงที่ดอมเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย เขาก็ยังคงคบหาสมาคมกับกลุ่มเพื่อน
ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ดอมยังคงเสพยาเสพติด และเริ่มยุ่งเกี่ยวกับการชกต่อยจนท�ำให้ถูกจับ
ถึง 3 ครั้ง แต่เนื่องจากพ่อแม่ดอมมีฐานะจึงจ่ายเงินให้ต�ำรวจ และท�ำให้คดีดังกล่าวยุติลงได้
โดยไม่ไปถึงศาล ต่อมาดอมถูกจับอีกครัง้ ขณะทีเ่ ข้าจัดงานสังสรรค์ทบี่ า้ นและมีการใช้ยาเสพติด
เมื่อต�ำรวจเข้าตรวจค้นสถานที่ก็พบยาเสพติดที่ดอมเตรียมไว้ขายคนที่มางาน และเป็นเหตุให้
เขาถูกจับในคดีนี้ ดอมให้เหตุผลว่าเขาต้องมาอยูใ่ นคุกเพราะกลุม่ เพือ่ นและพฤติกรรมการติดยา
ของเขา ส่วนจักรีเล่าว่าเงินที่เขาหามาได้จากอาชีพสุจริตไม่เพียงพอส�ำหรบซื้อยาหรือซื้อ
สิ่งของต่างๆ (เสื้อผ้า และมอเตอร์ไซค์) เขาจึงตัดสินใจขายยา
“เดชา” “สนธิ ” และ “ปริ น ” ถู ก พ่ อ แม่ ท อดทิ้ ง ตั้ ง แต่ เ ด็ ก โตมาโดยมี ญ าติ
เป็นคนเลี้ยงดู และแทบจะไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่เลย เดชากล่าวว่า ตอนที่พ่อแม่ทิ้งไปเขา “ไม่มี
กระจิตกระใจจ�ำท�ำอะไรทัง้ นัน้ และเวลาทีผ่ มเห็นเด็กคนอืน่ ทีม่ พี อ่ มีแม่ ผมก็รสู้ กึ อิจฉาพวกเขา
ผมเคยเป็นเด็กเรียนดีนะ แต่พอเกิดเรื่องแบบนี้มันท�ำให้ผมกลายเป็นคนละคนเลย” เดชาเริ่ม
ขายยาตอนมัธยมปลายเพราะไม่อยากขอเงินจากตายาย หลังจากออกจากโรงเรียนเดชา
ได้ทำ� งานทีโ่ รงงานแห่งหนึง่ โดยได้รบั ค่าตอบแทนน้อย เดชามีเพือ่ นทีใ่ ช้ยาเสพติด เขาจึงหันไป
เสพและขายยากับเพื่อนจนเคยถูกจับแล้วก่อนหน้านี้ แต่เมื่อเขาออกมาจากคุกก็กลับไปหา
เพื่อนกลุ่มเดิมและใช้ชีวิตแบบเดิมอีก เดชาเล่าว่าตอนนั้นเขามีแผนที่จะสร้างบ้านและใช้ชีวิต
ร่วมกับแฟน และการขายยาก็เป็นวิธีหาเงินที่เร็วและง่ายที่สุด เดชาจึงกลับไปขายยาอีกครั้ง
และถูกจับในระยะเวลาเพียง 1 เดือนหลังออกมาจากเรือนจ�ำ
สนธิมคี วามสัมพันธ์ทไี่ ม่คอ่ ยราบรืน่ นักกับญาติทดี่ แู ลเขา เขาจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้าน
เพื่อไปกรุงเทพฯ ตอนอายุ 16 ปี สนธิเริ่มท�ำงานในบาร์และยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเกเร
เขาทดลองเสพและติดยาเสพติดหลายรูปแบบในเวลาต่อมา (ยาบ้า ยาไอซ์ และเอ็คซ์ตาซี)
จนหันมาเป็นผู้ค้าเพื่อน�ำเงินมาใช้ในการซื้อยามาเสพ ในขณะที่ปรินเติบโตมาในครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน โดยมีปู่ย่าเป็นผู้ดูแล ปรินเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย พ่อของเขาถูกจ�ำคุกใน
คดียาเสพติด ปรินออกจากโรงเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อมาท�ำนาหาเลี้ยงครอบครัว
และเข้าไปหางานท�ำในเมืองตอนอายุ 17 ปี ตอนนั้นปรินเริ่มมีเพื่อนใหม่เยอะ เขาเริ่มดื่มเหล้า
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ใช้ยาเสพติด และขับมอเตอร์ไซค์เทีย่ วเล่นกับกลุม่ เพือ่ น จุดเปลีย่ นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ปรินคิดขายยา
คือ “ผมว่าเป็นเพราะผมไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ผมไม่มีเงิน ตอนเห็นคนอื่นเค้ามีเงิน เขาซื้อนั่นนี่กัน
เราก็อยากมีบ้าง แต่เพราะพ่อแม่ผมไม่ได้อยู่ด้วย เลยไม่ใครให้เงินผมใช้” ปรินใช้เงินที่ได้จาก
การขายยาไปกับการเที่ยวเตร่ ซื้อของให้แม่และแฟน และเก็บไว้เพื่อใช้ในการแต่งงาน
2. การคบหาสมาคมกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

เส้นทางสูก่ ารจ�ำคุกทีม่ ปี จั จัยหลักจากการคบหาสมาคมกับเพือ่ นทีม่ พี ฤติกรรมเบีย่ งเบน
พบบ่อยเป็นอันดับสองในการศึกษาวิจัยนี้ โดยมีผู้ต้องขังหญิง 5 คน (หรือร้อยละ 28) และ
ผู้ต้องขังชาย 4 คน (หรือร้อยละ 25) ที่มีเรื่องราวอยู่ในกลุ่มนี้ ความแตกต่างประการส�ำคัญ
ที่ท�ำให้ผู้ต้องขังในกลุ่มนี้แตกต่างกับผู้ต้องขังในกลุ่มแรกคือ ผู้ต้องขังในกลุ่มนี้ไม่มีช่วงชีวิต
ในวั ย เด็ ก ที่เ ลวร้ าย และที่ส�ำคัญ ผู้ต ้องขังในกลุ่ม นี้ถูก “ดึ ง ออกจาก” ครอบครั ว ที่ อ บอุ ่ น
โดยกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ความสนุกกับการใช้ชีวิตเที่ยวเตร่ และจ�ำนวนเงิน
มากมายที่ได้จากการขายยาเสพติด ในทางกลับกัน ผู้ต้องขังในกลุ่มแรกถูก “ผลักไส” โดย
ครอบครัวให้เข้าสู่เส้นทางอาชญากรรม นอกจากนี้ ผู้ต้องขังทุกคนในกลุ่มนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การค้ายาเสพติดเพื่อน�ำเงินมาใช้ในการหาซื้อยาเสพติดมาเสพ และทุกคนกล่าวถึงความรู้สึก
พึงพอใจกับ “รูปแบบการใช้ชีวิต” ที่มีการเสพและขายยาเสพติด
ผู้ต้องขังในกลุ่มนี้บรรยายถึงช่วงชีวิตในวัยเด็กว่ามีครอบครัวที่มั่นคง แต่ปัจจัยส�ำคัญ
ที่น�ำไปสู่การกระท�ำผิดนั้นมาจากการคบเพื่อนในช่วงวัยรุ่นและช่วงเริ่มต้นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
ในทุกๆ กรณี เพือ่ นเป็นจุดเปลีย่ นส�ำคัญทีน่ ำ� พาผูต้ อ้ งขังหญิงและชายเหล่านีเ้ ข้าสูว่ งจรยาเสพติด
โดยพวกเขาได้ทดลองใช้ยาเสพติดและชืน่ ชอบจนกลายเป็นพฤติกรรมการเสพติดในเวลาต่อมา
ผู้ต้องขังบางส่วนมีแนวโน้มเพิ่มจ�ำนวนและความถี่ในการเสพยาเสพติด และใช้ชีวิตด�ำดิ่ง
เข้าไปในวงจรยาเสพติดมากขึ้น เมื่อพบกับคู่ครองคนรัก
“วัฒนา” ผูต้ อ้ งขังหญิงคนแรกในกลุม่ นีเ้ ปลีย่ นจากการใช้กญ
ั ชาไปสูย่ าบ้า หลังจากที่
เธอใช้ชีวิตร่วมกับแฟน เธออธิบายว่า “ฉันรักแฟนของฉัน ถ้าเขาขอให้ฉันท�ำอะไร ฉันก็จะ
ท�ำให้” ต่อมาวัฒนาหันมาช่วยแฟนขายยาบ้า ประสบการณ์ของวัฒนาไม่แตกต่างกับผูต้ อ้ งขังหญิง
คนถัดมาคือ “โกสุม” ซึ่งเล่าว่าเธอหวนกลับมาใช้ยาเสพติดอีกครั้ง หลังจากที่เลิกใช้ไปเป็น
เวลานานเพราะแฟนของเธอชักชวน อย่างไรก็ดี ผูต้ อ้ งขังในกลุม่ นีไ้ ม่ได้เข้าไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด
เพราะถูกเกลี้ยกล่อมหรือบังคับโดยคนรัก แต่พวกเขาเข้าใจและเล็งเห็นถึงผลตอบแทนที่ได้
เพศภาวะและเส้นทางสู่เรือนจ�ำ
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จากธุรกิจการค้ายาเสพติด “หอม” เล่าว่าธุรกิจการค้ายาเสพติดเดิมทีมีขนาดเล็ก และได้
เติบโตขึน้ มากเพราะเธอได้ “...เจอกับแฟนคนทีส่ อง ธุรกิจการขายยาเสพติดเลยขยายเครือข่าย
ไปถึงคนในคุก” ท�ำให้หอมมีเงินเก็บถึง 600,000 – 700,000 บาท และมีเงินส�ำหรับการใช้จ่าย
เพื่อท่องเที่ยว ซื้อรถยนต์ และการพนัน
“บุศบา” อธิบายถึงเหตุผลที่ท�ำให้เธอเข้าสู่เส้นทางอาชญากรรมว่า “หนูไม่เคย
เข้าไปยุ่งกับยาเสพติดเลยจนกระทั่งมาเจอเพื่อนกลุ่มนี้ เมื่อก่อนหนูไม่เกเร เรียนก็พอใช้ได้
แต่ตอนมาคบกับเพื่อนกลุ่มนี้ หนูกลายเป็นคนละคนเลย ถ้าไม่ได้เจอเพื่อนพวกนี้หนูก็คงไม่
ลองยาไม่ขายยา เมื่อก่อนนี้หนูเคยสนิทกับพ่อมาก แต่พอมาใช้ยาหนูก็เริ่มไม่สนใจครอบครัว”
ในขณะที่วัฒนากล่าวถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตเธอว่า “ตอนที่อยู่มัธยมมีเพื่อนเยอะค่ะ… มันเริ่มจาก
ความอยากรูอ้ ยากเห็น [ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารใช้กญ
ั ชา] หนูอยากรูอ้ ยากลองอะไรใหม่ๆ และพอเห็นคนอืน่
เค้าใช้ยากันเยอะแยะมันก็อยากลองบ้าง” ต่อมาวัฒนาเปลี่ยนมาใช้ยาบ้าและหันมาขายยา
ร่วมกับแฟนของเธอ
“ดุสติ ” หนึง่ ในกลุม่ ผูต้ อ้ งขังชายเริม่ โดดเรียนตัง้ แต่มธั ยมศึกษาตอนต้น เพือ่ ไปเทีย่ วเล่น
เทีย่ วกลางคืน และแข่งมอเตอร์ไซค์ ตอนอายุ 17 ปี เขาเริม่ เสพติดยาบ้า ดุสติ มาจากครอบครัวทีม่ ี
ฐานะดี แต่ดว้ ยความรักสนุก ดุสติ เริม่ ชืน่ ชอบการใช้ชวี ติ กลางคืน และเริม่ หันมาขายยาเพราะเงินที่
ได้จากทีบ่ า้ นไม่เพียงพอต่อการใช้ชวี ติ รูปแบบดังกล่าว ธุรกิจการขายยาเสพติดของดุสติ เติบโตอย่าง
รวดเร็ว และให้ผลตอบแทนสูง ดุสติ น�ำเงินทีไ่ ด้มาใช้ในการ “เทีย่ วเล่น ซือ้ เสือ้ ผ้า โทรศัพท์ ใช้จา่ ยไป
กับเรื่องผู้หญิง ผมมีผู้หญิงหลายคน และก็เอาเงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์ฮาเลย์”
“อุกฤษ” มาจากครอบครัวฐานะปานกลางและได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
เขาเริ่มต้นขายยาเสพติดเพราะ “ผมติดเพื่อนและการใช้ชีวิตกลางคืน ผมไม่ได้แคร์ว่าจะหาเงิน
มาด้วยวิธีไหน ผมแค่เสพติดกับชีวิตแบบนั้นและก็ติดเพื่อนกลุ่มนี้มากเท่านั้นเอง มันเป็นชีวิต
ที่ ส นุ ก นะ จนมาถู กจับ ” คล้ายคลึงกับ “แดง” ที่เติบ โตมาในครอบครั ว ฐานะปานกลาง
และอบอุ่น แดงเข้าสู่วงจรการค้ายาเสพติดหลังจากคบหากับแฟนสาวที่อยู่ในครอบครัว
ที่ค้ายาเสพติด เขาเล่าว่ารายได้จากการขายยาอยู่ที่ 30,000 – 40,000 บาทต่อวัน และเหตุผล
ที่แดงเลือกที่จะขายยาเสพติดเพราะ “ผมคิดว่าถ้าคนแถวนั้นเค้าหาเงินได้ รวยได้ ผมก็ต้อง
ท�ำได้เหมือนกัน ชีวิตผมเปลี่ยนตอนมาเจอแฟนคนนี้ เงินมันหาง่ายและได้มาเร็ว… ตอนแรก
ผมคิดว่าชีวิตผมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น”
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ผู้ต้องขังในกลุ่มนี้บรรยายถึงลักษณะครอบครัวที่อบอุ่นและผู้ปกครองที่ค่อนข้าง
ตามใจ ซึ่งหมายถึงการที่พ่อแม่ไม่ใช้อ�ำนาจการควบคุมบุตรอย่างเข้มงวดเท่าที่ควร ไม่มีการ
อบรมหรือตักเตือนที่เหมาะสมเมื่อท�ำผิด เด็กที่ถูกเลี้ยงดูด้วยวิธีการลักษณะนี้ท�ำให้เด็กขาด
ทักษะในการควบคุมตัวเอง ขาดระเบียบวินัยในการจัดการชีวิต และการที่เด็กได้อะไรมาอย่าง
ง่ายดาย ท�ำให้ไม่รสู้ กึ ถึงคุณค่าของสิง่ ทีไ่ ด้มา เพราะพ่อแม่ไม่เคยตัง้ กฎระเบียบหรือความคาดหวัง
ใดในตัวเด็ก ซึง่ สิง่ แวดล้อมลักษณะนีเ้ กิดขึน้ ในช่วงวัยเยาว์และวัยรุน่ ของทัง้ ผูต้ อ้ งขังหญิงและชาย
“มาลี” ผู้ต้องขังหญิงคนสุดท้ายในกลุ่มนี้ กล่าวว่า “หนูว่าชีวิตหนูมันมีอิสระเกินไป
พ่อแม่หนูใจดี” มาลีออกจากโรงเรียนตอนอายุ 15 ปี เพราะเรียนไม่ดีและต้องเรียนซ�้ำชั้น และ
เมื่อพ่อแม่ของเธอไม่ได้ว่าอะไร มาลีจึงใช้เวลาหลังจากออกจากโรงเรียนในการ “ดูทีวี คุยกับ
เพื่อน ดมกาว และอยู่กับแฟน” เมื่อเธอต้องการเงินก็แค่เอ่ยปากขอจากพ่อแม่ โดยพ่อแม่ไม่ได้
แสดงความคาดหวังหรือกดดันให้มาลีต้องหางานท�ำหรือช่วยงานบ้านแต่อย่างใด มาลีตั้งท้อง
ตอนอายุ 16 ปี เธอดูแลลูกอยู่นาน 5 เดือน และปล่อยให้แม่เธอรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูก
แทนหลังจากนั้น เธอไม่เคยสร้างความสัมพันธ์กับลูก มาลีเรียนรู้ที่จะใช้และขายยาเสพติดด้วย
ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีน ยาบ้า หรือยาไอซ์ และเหตุผลที่เธอเริ่มขายยาเสพติดไม่ใช่เพราะ
ต้องการเงินมาซื้อยาเสพติดใช้ แต่เพราะเธอรู้สึก “สนุก ตื่นเต้น เพราะมันต้องคิดต้องวางแผน
ตลอดเวลา... หนูไม่มีความอดทนพอที่จะใช้ชีวิตแบบคนอื่นเค้า” ท�ำให้มาลีใช้ชีวิตเข้าๆ ออกๆ
เรือนจ�ำหลายครั้งตลอดชีวิตที่ผ่านมา
“วิรชั ” เล่าถึงประสบการณ์ชวี ติ ช่วงวัยเด็กว่า เขาชอบไปโรงเรียนแต่ไม่ใช่เพือ่ เรียนหนังสือ
วิรัชใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนไปกับการมั่วสุ่มกับเพื่อน เขาเป็น “หัวหน้าแก๊งค์” และเริ่มใช้ยาบ้า
ครั้งแรกตอนอายุ 13 ปี วิรัชมักมีปัญหาชกต่อยกับเพื่อนในโรงเรียนมาตลอด ท�ำให้พ่อแม่วิรัช
ต้องถูกเรียกตัวมาที่โรงเรียนเพื่อรับทราบถึงพฤติกรรมของเขาหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่ง
วิรชั ถูกไล่ออก ซึง่ “พ่อกับแม่กไ็ ม่ได้วา่ อะไร” หลังจากออกจากโรงเรียนวิรชั ก็อาศัยอยูก่ บั ทีบ่ า้ น
และหันมาขายยาเสพติด แม้พ่อกับแม่จะทราบถึงพฤติกรรมนี้ แต่พวกเขาก็ท�ำอะไรไม่ได้ แม้ว่า
พ่อแม่ของวิรัชพยายามที่จะควบคุมไม่ให้วิรัชออกนอกลู่นอกทางโดยการปฏิเสธที่จะซื้อ
มอเตอร์ ไ ซค์ ใ ห้ วิ รั ช แต่ เ พราะสิ่ ง ต่ า งๆ ในชี วิ ต วิ รั ช ได้ ม าอย่ า งง่ า ยดายจนติ ด เป็ น นิ สั ย
การปฏิเสธดังกล่าว จึงท�ำให้พฤติกรรมของวิรัชแย่ลง เขากล่าวว่า “ถ้าตอนนั้นพ่อแม่ซื้อ
มอเตอร์ไซค์ให้ ผมคงไม่ขายยา... นั่นแหละคือจุดเปลี่ยนในชีวิตผม เพื่อนผมทุกคนมี
มอเตอร์ไซค์ มันเจ๋งดี และผมเป็นหัวหน้าแก๊งค์ ผมเลยจ�ำเป็นต้องมี”
เพศภาวะและเส้นทางสู่เรือนจ�ำ

|
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อย่างไรก็ดี พ่อแม่บางรายไม่ทราบเลยว่าลูกของตนคบหาสมาคมอยูก่ บั เพือ่ นแบบไหน
อย่างเช่นในกรณีของโกสุม ทีเ่ ธอคบหาสมาคมกับกลุม่ เพือ่ นมีพฤติกรรมเกเร ชักชวนให้เธอสูบบุหรี่
และตอนอายุ 15 ปี เธอก็ออกจากบ้านมาอยู่กับแฟนและเริ่มหันมาเสพและขายยา พ่อของ
โกสุมไม่รู้ถึงการใช้ชีวิตและการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของเธอเลย จนกระทั่งโกสุมถูกจับและส่ง
เข้าสถานพินิจ หลังจากที่เธอได้รับการปล่อยตัวออกมา พ่อเธอพยายามดูแลและควบคุมเธอ
อย่างใกล้ชิด แต่ความพยายามดังกล่าวก็ไม่เป็นผล เพราะโกสุมใช้อุบายหลอกให้พ่อเธอออก
จากบ้าน เพื่อที่จะได้ออกไปเสพยากับเพื่อนและแฟน และนั่นเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เธอต้องมาอยู่
ในเรือนจ�ำในครั้งนี้
3. การกระตุ้นเร้าทางเศรษฐกิจ

การกระตุ้นเร้าทางเศรษฐกิจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ต้องขังหญิง 3 คน
(หรือร้อยละ 17) และผู้ต้องขังชาย 3 คน (หรือร้อยละ 19) เข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ โดยสาเหตุ
หลักที่มีอิทธิพลต่อการกระท�ำผิดของผู้ต้องขังในกลุ่มนี้คือ ภาระการดูแลครอบครัว ผู้ต้องขัง
ส่วนมากในกลุ่มนี้ (5 ใน 6 คน) ค้ายาเสพติดเพราะความขัดสนทางการเงินและความจ�ำเป็นใน
การเลี้ยงดูครอบครัว
“อภิญญา” และ “อัจฉรา” โตมาในครอบครัวที่อบอุ่น ทั้งคู่ไม่เคยคบหาเพื่อนเกเร
และไม่เคยมีพฤติกรรมนอกลู่นอกทางจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ช่วงวัยท�ำงาน อภิญญาและอัจฉรา
เข้าสู่วงจรการค้ายาเสพติดด้วยเหตุผลเดียวกันคือ เพื่อน�ำเงินมาหาเลี้ยงครอบครัว ช่วงวัยเด็ก
ทัง้ คูม่ ฐี านะยากจนท�ำให้ไม่มโี อกาสเข้าเรียนในระดับมัธยม แต่แม้จะจบการศึกษาเพียงชัน้ ประถม 6
ทั้งคู่แบกรับภาระหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัว อภิญญากล่าวว่า “ฉันเป็นคนเดียวที่ท�ำงานหาเลี้ยง
ครอบครัว” คล้ายคลึงกับอัจฉราที่เล่าว่า “หนูต้องออกจากโรงเรียนมาหางานท�ำ ตอนแรกก็
เก็บขยะขาย จากนั้นก็มาได้งานในโรงงานท�ำดอกไม้”
อภิญญาแต่งงานตอนอายุ 16 ปี และมีลูก 4 คน ต่อมาเธอแยกทางกับสามีเพราะ
สามีเธอมีความสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงอืน่ จนทิง้ เธอและลูกไป อภิญญาดูแลลูกทัง้ 4 คน ด้วยรายได้เพียง
700 บาทต่ อเดื อน ที่เธอได้จากการขายผัก ผลไม้ ด้วยความรู ้ ที่ มีน ้ อ ย ประกอบกั บภาระ
การดูแลครอบครัวเพียงล�ำพัง ทางเลือกในชีวิตของอภิญญาจึงมีอย่างจ�ำกัด ดังนั้น เมื่อเพื่อน
ของสามีเธอมาชักชวนให้เธอทดลองขายยาเสพติดเธอจึงไม่ปฏิเสธ เธอเล่าถึงสถานการณ์ชีวิต
ตอนนั้นว่า “ตอนที่แฟนทิ้งไปเรารู้สึกเครียดมากๆ เพราะเงินจะมาจ่ายค่าอาหาร ค่าเรียนลูก
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ก็ ไ ม่ มี . .. พอมาเจอเพื่อนคนนี้ เราเลยตัด สิน ใจไปขายยากั บเขา ถ้ า ตอนนั้ น แฟนกลั บมา
ถ้าครอบครัวอยูก่ นั แบบทีเ่ คยเป็น เราก็คงไม่ตอ้ งท�ำงานหนักเพือ่ หาเงิน.. และไม่หนั มาขายยา”
ส�ำหรับอัจฉรา เธอย้ายจากชนบทเข้ามาท�ำงานในเมืองตอนอายุ 17 ปี เธอได้เข้าท�ำงาน
ในโรงงาน แต่ดว้ ยความโชคร้าย คืนวันหนึง่ เธอถูกข่มขืนระหว่างทางกลับบ้าน สถานการณ์เลวร้าย
ดังกล่าวท�ำให้เธอตัดสินใจย้ายกลับไปอยู่บ้านที่ชนบทและหันกลับไปท�ำสวนดังเดิม สถานะ
ทางการเงินของอัจฉราจึงไม่ดีขึ้น ท�ำให้เธอไม่สามารถหลุดพ้นจากสภาพความยากจนได้
อัจฉรามีลูก 1 คน กับแฟนที่ท�ำงานบนเรือประมงซึ่งต่อมาหายสาบสูญไป เธอยังคงท�ำสวนและ
ได้เงินเพียงเล็กน้อย เพื่อน�ำมาใช้จ่ายในครอบครัว เธอมีหนี้สินมากมายที่เธอไปกู้ยืมมาใช้
ในการดูแลครอบครัว ท�ำให้เธอตัดสินในขายยาเสพติดเพราะต้องการเงิน เธอท�ำๆ หยุดๆ
อยูป่ ระมาณ 2 ปี และน�ำเงินทีไ่ ด้มาช�ำระหนี้ และพอมีเงินจุนเจือครอบครัว ก่อนทีเ่ ธอจะถูกจับ
และถูกจ�ำคุก
ผู้ต้องขังที่มีเส้นทางสู่เรือนจ�ำในกลุ่มนี้ เติบโตขึ้นในครอบครัวที่มีฐานะยากจน และ
เผชิญช่วงเวลาในวัยเด็กที่เลวร้าย (อาทิ การติดยาเสพติด บุคคลในครอบครัวเป็นอาชญากร
พ่อแม่ทอดทิ้ง เสียชีวิต หรือถูกจ�ำคุก) คบหากับเพื่อนที่ไม่ดีในช่วงวัยผู้ใหญ่ ใช้ยาเสพติด
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ท�ำให้ผู้ต้องขังชายในกลุ่มนี้แตกต่างจากผู้ต้องขังชายในกลุ่มที่ 1 (เส้นทาง
สู่เรือนจ�ำที่ถูกก�ำหนดโดยประสบการณ์ช่วงวัยเด็กที่เลวร้าย) คือ ผู้ต้องขังในกลุ่มนี้ สามารถ
หยุดวิถีชีวิตเสเพล (ที่ได้เสพหรือขายยาเสพติด) ไว้ในช่วงวัยเด็ก โดยผู้ชายกลุ่มนี้ได้เติบโตขึ้น
เป็นเสาหลักของครอบครัว แต่เพราะพวกเขาไม่มรี ายได้เพียงพอทีจ่ ะจุนเจือความต้องการพืน้ ฐาน
ของครอบครัว ท�ำให้ผู้ต้องขังชายกลุ่มนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในช่วงวัยท�ำงาน บางคน
หันมาเสพอีกครัง้ หลังจากเลิกราไปเป็นเวลานาน บางคนเริม่ มาใช้หรือขายยาเสพติดเป็นครัง้ แรก
ในชีวิต เนื่องจากแรงกดดันจากการท�ำงานติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมง หรือผลตอบแทน
ที่ได้จากการท�ำงานไม่พอเลี้ยงครอบครัว ดังนั้น เงินที่ได้จากการขายยาถูกน�ำมาใช้เพื่อหาเลี้ยง
ครอบครัวเป็นหลัก ผู้ขายกลุ่มนี้ไม่ได้น�ำเงินไปใช้เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตเที่ยวเตร่ หรือใช้ใน
การซื้อสิ่งของฟุ่มเฟื่อย (เช่น โทรศัพท์ มอเตอร์ไซค์ เสื้อผ้า) ต่างจากผู้ต้องขังชายในกลุ่มที่ 2
(เส้นทางสู่เรือนจ�ำที่ถูกก�ำหนดโดยการคบหาสมาคมกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน)
“สุเมธ” เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ต้องขังชายในกลุ่มนี้ เขาเริ่มใช้ยาเสพติดครั้งแรก
ตอนอายุ 23 ปี เพราะเขามีอาชีพขับรถบรรทุกและต้องตื่นตัวตลอดเวลาที่ท�ำงาน โดยเฉพาะ
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การขับรถในเวลากลางคืน เขากล่าวว่า “มันไม่ใช่ว่าผมอยากจอดพักตอนไหนก็ได้ เพราะการ
ขั บ รถมั น ก็ มี ต ารางของมั น ” สุ เ มธมี ภ าระในการดู แ ลอดี ต ภรรยา ลู ก 2 คน และภรรยา
คนปัจจุบนั แต่เงินทีไ่ ด้จากการขับรถบรรทุกไม่เพียงพอกับค่าใช้จา่ ย เขาจึงตัดสินใจขายยาเสพติด
“กล้า” ถูกแฟนทิง้ ให้ดแู ลลูกแต่เพียงล�ำพัง และด้วยการศึกษาทีม่ แี ค่ระดับประถม 6
เขาจึงได้งานขายผ้าในตลาดที่มีค่าตอบแทนต�่ำ และนอกจากลูกของตนเองแล้ว กล้ายังมีหน้าที่
ส่งเสียค่าเรียนและค่าใช้จ่ายของลูกเลี้ยงด้วย ด้วยความเครียดจากปัญหาการเงิน กล้าจึงหันไป
เสพและขายยาเสพติด (หลังจากที่เขาห่างหายจากการเสพยาไปแล้วในช่วงวัยรุ่น) เงินที่ได้จาก
การขายยาเสพติดมีจ�ำนวนแค่พอใช้จ่ายในครอบครัว และเพื่อคลายความตึงเครียดของสถานะ
ทางการเงินเท่านั้น กล้าขายยาเสพติดกับแฟนอยู่ 3 ปี ก่อนจะถูกจับ
“ชาญชัย” มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้หญิงคนนึงที่มีปัญหาติดการพนัน ทั้งคู่มีลูก
ด้วยกัน 1 คน ชาญชัยท�ำงานเป็นพนักงานส่งเอกสาร เขากล่าวว่า “เงินที่หาได้มันน้อยมาก
บางวันไม่ได้ก�ำไรอะไรเลย ตอนนั้นคือเงินมันไม่พอใช้จริงๆ” ปัญหาการเงินกลับแย่ลงเพราะ
แฟนของเขาติดการพนันอย่างหนัก จนสุดท้ายทัง้ คูต่ อ้ งแยกทางกัน โดยชาญชัยเป็นคนรับผิดชอบ
ดูแลลูก ไม่กี่ปีต่อมา เขาแต่งงานใหม่และมีลูกกับภรรยาใหม่อีก 2 คน ตอนนั้นชาญชัยหันมา
ขับแท็กซี่ แต่เงินจากการขับแท็กซีก่ ย็ งั ไม่เพียงพอต่อการเลีย้ งดูภรรยาและลูก 3 คน ความกดดัน
ทางการเงินท�ำให้เขาเริ่มใช้ยาเสพติดเป็นครั้งแรก แต่พอใช้มาระยะหนึ่งและรู้ตัวว่าเริ่มติด
ชาญชัยจึงไปที่โรงพยาบาลเพื่อเข้าโปรแกรมการบ�ำบัดเพื่อเลิกยา หลังจากที่เขาเลิกยาแล้ว
เพื่อนได้แนะน�ำให้ชาญชัยลองท�ำงานเป็นคนส่งยาเสพติด (น�ำยาจากที่หนึ่งไปส่งยังอีกที่หนึ่ง)
และเขาตัดสินใจท�ำเพราะเหตุผลทางการเงิน
“ภัทธรา” ผู้ต้องขังหญิงคนสุดท้ายในกลุ่มนี้ มีเรื่องราวการกระท�ำผิดที่แตกต่างจาก
คนอืน่ ๆ โดยเริม่ แรกเหตุผลทีน่ ำ� เธอเข้ามาสูก่ ารค้ายาเสพติดเป็นเพราะความจ�ำเป็นในการดูแล
น้องชายของเธอ แต่ต่อมามูลเหตุจูงใจของเธอเปลี่ยนไปเมื่ออิทธิพลของความโลภเข้าครอบง�ำ
ชีวิตวัยเด็กของภัทธราต่างจากผู้ต้องขังคนอื่นๆ ในกลุ่มนี้ เพราะเธอเติบโตขึ้นในครอบครัว
ฐานะปานกลางที่ค่อนข้างมีอันจะกิน เธอจบการศึกษาระดับชั้นมัธยม มีงานท�ำในต�ำแหน่งสูง
มีรายได้ดี และแต่งงานกับสามีที่มีฐานะดี ภัทธราเล่าว่า “ตอนนั้นพี่ได้เงินเดือน เดือนละ
25,000 และสามีพี่ก็ให้พี่เป็นคนเก็บเงินเดือนทั้งหมดของเขา 30,000 บาทต่อเดือน” ต่อมา
น้องชายเธอถูกต�ำรวจจับในคดีค้ายาเสพติด และขอให้เธอช่วยประกันตัวให้ เธอไม่สามารถน�ำ
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เงินเก็บมาจ่ายค่าประกันตัวให้น้องเธอได้ เพราะ “ทุกคนที่บ้านท�ำงานราชการ ครอบครัวรับ
ไม่ได้แน่ๆ กับเรื่องแบบนี้ พี่เลยเอาเงินจากที่บ้านมาใช้ประกันตัวน้องชายไม่ได้” น้องชายของ
เธอเลยแนะน�ำให้เธอเอายาเสพติดออกไปขาย เพื่อน�ำเงินมาใช้ แม้การขายยาเสพติดครั้งแรก
ของเธอท�ำลงไปเพราะต้องการช่วยเหลือคนในครอบครัว แต่หลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะยุ่ง
เกีย่ วกับการค้ายาเสพติดเรือ่ ยมาเพราะ “มันเป็นวิธที ไี่ ด้เงินเร็ว แล้วอีกอย่าง พีก่ ท็ ำ� ไปแล้วครัง้ หนึง่
เวลาครอบครั ว อยากได้ อ ะไร เราก็ ห ามาให้ เ ขาได้ ห มด ตอนนั้ น พี่ ไ ด้ เ งิ น จากการขายยา
อยู่ประมาณเดือนละล้านบาท คนอื่นไม่รู้นะว่าพี่ขาย พี่เอาเงินไปซื้อที่ดิน มีแต่พี่กับน้องชาย
ที่รู้เรื่อง พี่ชอบที่จะขายยา เพราะมันได้เงินดี ไม่ทันคิดถึงผลที่ตามมา.. แล้วก็เอาเงินไปซื้อทอง
แท่ง… คิดย้อนกลับไปแล้วก็คงไม่มีอะไรมาหยุดเราได้นะ พี่เป็นคนไม่ฟังใครอยู่แล้ว เหตุผลที่
ท�ำก็เพราะชอบท�ำ และชอบที่จะมีเงิน... [ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต] ก็คงเป็นตอนที่ขายยาและ
มีเงินนี้แหละ”
4. ความไร้เดียงสาและการถูกหลอกลวง

เส้นทางสู่เรือนจ�ำถูกก�ำหนดโดยความไร้เดียงสาและการถูกหลอกลวงนี้เป็นกรณี
ที่เกิดเฉพาะในกลุ่มผู้ต้องขังหญิง โดยมีผู้ต้องขังหญิง 2 คน (หรือร้อยละ 11) ที่มีเรื่องราวชีวิต
ในรูปแบบนี้ ผู้ต้องขังในกลุ่มนี้โตมาในครอบครัวที่มั่นคงและอบอุ่น ไม่เคยคบหากับกลุ่มเพื่อน
ที่มีพฤติกรรมเกเร และไม่เคยใช้ยาเสพติดหรือมีพฤติกรรมนอกลู่นอกทางเลยตลอดช่วงชีวิต
ก่อนหน้าที่จะเข้ามาในเรือนจ�ำ
“ส้ม” และ “กานดา” คือผู้ต้องขังหญิงทั้งสองคนในกลุ่มนี้ ทั้งคู่ออกจากโรงเรียน
ตั้งแต่ยังไม่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ส้มจบชั้นมัธยม 3 และกานดาจบชั้นประถม 6 เหตุผล
ที่ส้มเลิกเรียนเพราะเธอตั้งท้อง เธอและแฟนแต่งงานกันและมีลูกคนที่สองหลังจากนั้น ชีวิตส้ม
ด�ำเนินมาด้วยดีจนกระทั่งสามีของเธอนอกใจ ท�ำให้เธอแยกทางกับสามี ส่วนกานดาออกจาก
โรงเรียนตอนอายุ 13 ปี เพื่อมาท�ำงานที่ร้านเสริมสวยของป้าเธอ เพราะต้องการช่วยครอบครัว
หารายได้ เธอแต่งงานตอนอายุ 23 ปี และมีลูก 2 คน ก่อนที่สามีเธอจะมีความสัมพันธ์กับหญิง
อื่นจนเป็นเหตุท�ำให้ทั้งคู่แยกทางกัน ภายหลังการหย่าร้าง สามีของทั้งส้มและกานต์ดา ไม่เคย
ส่งเสียเลีย้ งดูลกู เลย ในเวลาต่อมาส้มและกานดาได้แต่งงานใหม่ และต้องเผชิญกับความผิดหวัง
ซ�้ำสอง อันเนื่องมาจากความไม่ซื่อสัตย์และการหลอกลวงของคนรักในรูปแบบต่างๆ
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ส�ำหรับกานดา สามีคนที่สองดูแลเธอดี เขาส่งเสียเลี้ยงดูทั้งตัวเธอ ลูกเธอ และ
ครอบครัวของเธอ เธอย้ายจากกรุงเทพฯ ไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดกับสามี ชีวิตของเธอเหมือนจะ
ด�ำเนินไปอย่างราบรืน่ จนกระทัง่ เธอมาทราบภายหลังว่า สามีของเธอยุง่ เกีย่ วกับการค้ายาเสพติด
กานดาถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจับกุมขณะบุกเข้าค้นบ้านพักอาศัยซึ่งจดทะเบียนเป็นชื่อของเธอ
โดยเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจพบยาเสพติดของสามีเธอซุกซ่อนอยูใ่ นล�ำโพงเครือ่ งเสียง และจับกุมกานดา
ในฐานะเจ้าของบ้าน เธอกล่าวว่า “ชีวิตก่อนหน้าที่จะมาเจอสามีมันก็โอเคอยู่แล้ว ถ้าเราไม่มา
เจอคนๆ นี้ เราก็คงไม่มาติดคุกแบบนี้”
ส่วนส้มได้เล่าถึงสามีของเธอในท�ำนองเดียวกัน เธอกล่าวว่า สามีคนที่สองดูแลและ
ปฏิบัติกับเธอดี เช่นเดียวกับกานดา ส้มย้ายจากกรุงเทพมาอยู่กับสามีท่ีต่างจังหวัด วันหนึ่ง
เพื่อนสามีของเธอซึ่งเธอไม่เคยรู้จักมาก่อน เดินทางมาเยี่ยมสามีเธอที่บ้านและน�ำ “ยาชูก�ำลัง”
ทีช่ ว่ ยในเรือ่ งการเพิม่ สมรรถภาพทางเพศมาให้สามีเธอซึง่ ตอนนัน้ อายุมากแล้ว ในวันเดียวกันนัน้
เพื่อนของสามีถูกต�ำรวจจับข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง และเมื่อส้มและสามีถูกจับด้วย
เธอจึงทราบว่ายาชูก�ำลังที่ว่านั้น แท้จริงแล้วคือยาเสพติด ส้มกล่าวว่า “ถ้าย้อนเวลากลับไปได้
หนูคงจะบอกแฟนว่าอย่าไปยุ่งกับเพื่อนของเขา เขาไว้ใจเพื่อนเขามาก และเราทั้งคู่ก็ไม่เคยคิด
ว่าเรื่องมันจะกลายเป็นแบบนี้”
ส้มและกานดาบรรยายถึงเทคนิคต่างๆ ทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ำ� รวจใช้ในการสอบปากค�ำ โดยเล่าถึง
ความกดดันและการบังคับให้ลงนามในเอกสารค�ำรับสารภาพ ส้มกล่าวว่า “ต�ำรวจบอกให้หนู
เซ็นเอกสาร กระดาษเป็นปึกๆ เลยนะที่ต้องอ่าน คือคืนก่อนหน้าหนูก็นอนที่สถานีต�ำรวจ
พอเขาบอกให้เซ็น หนูก็เซ็นไป เพราะอยากกลับบ้าน”
กานดาซึ่งมีความรู้ระดับประถม 6 เล่าว่า “ก็ต�ำรวจบังคับให้เซ็น เขาบอกว่าเพราะ
เรามีชื่อเป็นเจ้าของบ้าน เพราะฉะนั้นเราต้องเซ็น ฉันเซ็นก็เพราะต�ำรวจสั่งให้เซ็น เจ้าหน้าที่
ไม่ยอมให้ฉันติดต่อทนายถ้าฉันไม่เซ็นเอกสาร”
ก่อนหน้าทีจ่ ะโดนจับ ส้มและกานดาไม่เคยรูจ้ กั โลกของยาเสพติดเลยแม้แต่นอ้ ย ทัง้ คูเ่ ป็นคน
ธรรมดาทัว่ ไปทีเ่ คารพและท�ำตามกฎหมายมาตลอดชีวติ แต่เพราะผูต้ อ้ งขังทัง้ สองคนมีการศึกษาน้อย
และขาดประสบการณ์ชวี ติ ซึง่ ความไม่รแู้ ละความไร้เดียงสานี้ เป็นต้นเหตุทที่ ำ� ให้พวกเธอถูกหลอกและ
ถูกแสวงประโยชน์ได้งา่ ย (ทัง้ โดยอาชญากรและต�ำรวจ) และน�ำพาให้พวกเธอต้องมาใช้ชวี ติ ในเรือนจ�ำ
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5. ความเคราะห์ร้าย

เส้นทางสู่เรือนจ�ำที่มีที่มาจากความโชคร้ายพบเฉพาะในกลุ่มผู้ต้องขังชาย และอาจ
พอเทียบเคียงได้กบั เรือ่ งราวของผูต้ อ้ งขังหญิงในกลุม่ ที่ 3 (ความไร้เดียงสาและการถูกหลอกลวง)
โดยมีผู้ต้องขังชาย 2 คน (หรือร้อยละ 13) ที่มีเรื่องราวชีวิตในรูปแบบนี้ ผู้ต้องขังชายในกลุ่มนี้
เคยมีพฤติกรรมทีเ่ บีย่ งเบนหรือกระท�ำผิดมาก่อน ดังนัน้ จึงไม่อาจกล่าวได้วา่ พวกเขาไร้เดียงสา
หรือไม่ทนั คน ความผิดของพวกเขาไม่ได้เกิดขึน้ ในบริบททีเ่ กีย่ วข้องกับคูค่ รองคนรัก แต่เป็นเพราะ
ผู้ต้องขังชายกลุ่มนี้ถูกหลอกใช้โดยอาชญากร
“พิชิต” และ “เชาว์” คือผู้ต้องขังชายสองคนในกลุ่มนี้ ทั้งคู่เติบโตในครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน และต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุยังน้อย อย่างไรก็ดี ทั้งคู่เล่าถึงชีวิตวัยเด็กใน
เชิงบวก และไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในช่วงวัยรุ่น พิชิตและเชาว์แต่งงาน มีลูก และประกอบ
อาชีพสุจริตเพื่อหาเลี้ยงลูกและภรรยา ในช่วงชีวิตวัยท�ำงานนี้เองที่ทั้งคู่เริ่มรู้จักกับโลกของ
ยาเสพติด เพราะในสังคมที่ท�ำงานของพวกเขามีเพื่อนร่วมงานที่เสพยาเสพติดเพื่อช่วยในการ
ท�ำงาน
พิชิตท�ำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จึงจ�ำเป็นต้องท�ำให้ตนเองรู้สึกตัวตื่น
ตลอดคืน เมื่อเพื่อนแนะน�ำให้เขาทดลองเสพยาบ้า ความรู้สึกของเขาตอนนั้นคือ “ผมแค่อยาก
รู้สึกตื่น เพื่อจะได้คอยดูนาย (นายของพิชิตชอบเที่ยวเตร่เวลากลางคืน) ก็เลยขอให้เพื่อน
เอายามาให้” เชาว์ท�ำงานขับรถบรรทุกและอยู่ในสังคมที่เพื่อนในสายอาชีพเดียวกันมักใช้
ยาเสพติดระหว่างการท�ำงานเพื่อช่วยให้ไม่หลับ เขาเองแม้ไม่ได้เสพยาเสพติด แต่ก็เข้าไป
มีส่วนร่วมกับการชกต่อยในบางครั้ง เพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ จนเขาถูกจับและเคยเข้าคุก
ระหว่างรอการพิจารณาคดี อย่างไรก็ตาม เชาว์ไม่เคยถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด จนกระทัง่ ในคดีนี้
พิชิตและเชาว์ต้องเขามาอยู่ในคุกเพราะเกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดของผู้อื่น ทั้งคู่
ต้องการเพียงช่วยเหลือเพื่อน ความผิดของเชาว์เกิดขึ้นจากการที่เขารับที่จะขับรถตู้ของเพื่อน
ซึง่ เขารูจ้ กั ตอนเข้าคุกเพือ่ ไปยังกรุงเทพฯ โดยทีเ่ ขามาทราบระหว่างทางว่ารถคันดังกล่าว มียาเสพติด
ซุกซ่อนอยู่ ตอนเชาว์ทราบเรื่อง เขารู้สึก “กลัวนะ เพราะเขาเป็นคนค้ายา เขาจะฆ่าผมหรือ
เปล่าก็ไม่รู้ เพราะผมไปรู้เรื่องเขาแล้ว และเขาก็เสนอเงินมาสองหมื่น ผมคิดว่าจะเอาเงินไป
ช่วยที่บ้าน”
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ส่วนพิชิตนั้นถูกจับเพราะเขาแนะน�ำให้เพื่อนที่โทรมาถามหาแหล่งซื้อยาเสพติดได้
รู้จักกับพ่อค้ายา โดยที่พิชิตไม่รู้ว่านั่นคือการล่อจับของต�ำรวจ เขากล่าวว่า “ผมไม่เคยขายยา
ผมมีเงินพอใช้อยู่แล้ว ตอนนั้นแค่อยากจะช่วยเพื่อน นั่นคือเหตุผลที่ท�ำไมผมถึงมาโดนจับ”
6. การแสดงอ�ำนาจความเป็นชาย

เส้นทางสูเ้ รือนจ�ำทีม่ าจากความเป็นชายนัน้ พบในผูต้ อ้ งขังชาย 2 ราย (หรือร้อยละ 13)
โดยผู้ต้องขังชายในกลุ่มนี้เติบโตขึ้นในครอบครัวที่มีรายได้น้อยและมีช่วงวัยเด็กที่เลวร้าย
(อาทิ การสูญเสียมารดา อยูก่ บั บิดาทีใ่ ช้ความรุนแรง หรือมีบดิ ามารดาทีต่ ดิ ยาเสพติด) อย่างไรก็ดี
แม้จะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีนักในช่วงวัยเด็ก พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความส�ำเร็จ
ในหน้าที่การงาน มีงานที่ดี และได้ค่าตอบแทนสูง ผู้ต้องขังชายในกลุ่มนี้ไม่เคยมีประวัติ
การกระท�ำความผิดมาก่อน และไม่เคยเสพติดหรือแม้แต่ทดลองใช้ติดยาเสพติดเลยทั้งชีวิต
แต่ชีวิตพวกเขากลับพลิกผันเมื่อเข้ามาพัวพันกับการค้ายาเสพติด ด้วยเหตุผลเพราะอยากได้
ทรั พ ย์ สิ น เงิ น ทองที่ ม ากขึ้ น มี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ส บาย และมี ส ถานะทางสั ง คมที่ สู ง ขึ้ น
โดยผู้ต้องขังชายกลุ่มนี้มองว่า การสร้างความมั่งคั่งและครอบครองในสิ่งที่ผู้ชายควรจะมีนั้น
สามารถส�ำเร็จได้โดยการขายยาเสพติด
“อาทิตย์” ผู้ชายคนแรกในกลุ่มนี้ เป็นนักฟุตบอลมืออาชีพที่มีรายได้มากกว่า
47,000 บาท ต่อสัปดาห์ ซึ่งมากเกินพอที่เขาจะน�ำมาใช้ดูแลพ่อแม่และพี่น้องของเขา แต่
อาทิตย์กลับตัดสินใจขายยาด้วยเหตุผลว่า “คือผมแข่งกับเพื่อน เพื่อนมีอะไรเราก็อยากมีอย่าง
นั้น กลายเป็นเงินที่เราหามามันไม่พอ เพราะเราต้องเอาไปแต่งรถ แต่งบ้าน แต่งคอนโด
ต้องการย้ายที่อยู่ใหม่บ่อยๆ... เพื่อนๆ มีอะไร ผมก็อยากจะมีแบบเขาบ้าง เพื่อนใส่ทองเส้น
ใหญ่ ผมก็อยากจะใส่แบบนั้นบ้าง” อาทิตย์ส่งเงินที่ได้จากการเตะบอลให้กับครอบครัว และ
ใช้เงินที่ได้จากการขายยากับ “..เที่ยวกลางคืน ไปกินเหล้ากับเพื่อน และไปซื้ออะไหล่รถมา
ท�ำรถหรือซื้อรถใหม่ขายรถเก่าและก็ซื้ออยู่อย่างนี้ไปมาๆ” อาทิตย์เล่าว่าเขาซื้อมอเตอร์ไซค์
ใหม่ทุกเดือน และกล่าวถึงความคิดของเขาในขณะนั้นว่า เขาต้องใช้ความพยายามมากกว่า
คนอื่น ในการแข่งขันกับเพื่อนในกลุ่ม เนื่องจากตัวเขาเองไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีฐานะ
ร�่ ำ รวย ขณะที่ เ พื่ อ นๆ ของเขาสามารถขอเงิน จากที่ บ้ า นมาใช้ จ ่ า ยและซื้ อ สิ่ ง ของต่ า งๆ
อาทิตย์จ�ำเป็นต้องขายยาเสพติดเพื่อรักษาสถานะทางสังคมและการเงินของตัวเองไม่ไห้
ด้อยไปกว่าเพื่อนคนอื่น
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“นิรนั ดร์” จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีการงานทีด่ ี เขาเล่าว่าเงินเดือนทีไ่ ด้นนั้
เพียงพอส�ำหรับการใช้จ่าย ตอนที่นิรันดร์อายุ 25 ปี เขาได้คบหากับแฟนคนแรกและคนเดียว
ของเขา เขาเป็นคนเพื่อนน้อย และทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการท�ำงานเลี้ยงดูแฟนและลูก
ของเธอ ในขณะนั้นอ�ำนาจความเป็นชายของเขาได้เริ่มก่อตัวขึ้นจากบทบาทหน้าที่ของเขา
ในฐานะผู้น�ำและผู้หาเลี้ยงครอบครัว ไม่กี่ปีต่อมา แฟนของนิรันดร์ได้นอกใจเขาไปคบกับผู้ชาย
อีกคนหนึ่งที่นิรันดร์อธิบายว่า “ผู้ชายคนนี้ผมทราบว่า... เป็นเพลย์บอยด้วย ขายยาด้วย”
การทอดทิ้งไปของคนรักในครั้งนั้นท�ำให้เขารู้สึกโศกเศร้า แม้นิรันดร์จะพยายามแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวแล้วก็ไม่เป็นผล เขาเล่าว่า “ทีแรกก็ให้อภัย ให้เขากลับมาอยู่กับเราใหม่ แต่เขาก็ไม่อยู่
รู้สึกเสียใจมาก” การเผชิญกับสถานการณ์ที่คนรักจากไปอยู่กับชายอื่นที่มีพฤติกรรมเจ้าชู้และ
ฝ่าฝืนกฎหมาย ท้าทายต่อบทบาทผูน้ ำ� ครอบครัว รวมทัง้ อ�ำนาจความเป็นชายและความภาคภูมใิ จ
ที่นิรันดร์เคยมี ในเวลาไม่กี่เดือนต่อมา เขาจึงตัดสินใจผันตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงการ
ค้ายาเสพติด และเริ่มมีพฤติกรรมเจ้าชู้ เมื่อไม่สามารถสร้างตัวตนความเป็นชายได้บนพื้นฐาน
ของการมีครอบครัวและคนรักที่ดีได้ นิรันดร์จึงก่อร่างอ�ำนาจความเป็นชายในรูปแบบใหม่
ในบทบาทของพ่อค้ายาที่รู้วิธีหารายได้จ�ำนวนมาก เขากล่าวถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตว่า มันคือ
ช่วงที่แยกทางจากคนรัก เพราะ “ก็เหงา เราก็รักเขามาก เราไม่มีใครอยู่ใกล้ชิด.. อยู่กับ
แฟน ผมไม่ยุ่งอะไรสักอย่าง ท�ำงานหาเงินให้ครอบครัวอย่างเดียว”
นิรันดร์ใช้เงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดไปกับการเที่ยวเตร่และการใช้จ่ายทั่วไป
เขาเคยถูกจับและรับโทษจ�ำคุกแล้วในคดีก่อนหน้านี้ หลังออกจากคุกเขามีโอกาสได้เข้าร่วม
โครงการคืนคนดีสู่สังคม และได้ท�ำงานที่ส�ำนักงานคุมประพฤติได้ 7 เดือน ก็กระท�ำผิดซ�้ำอีก
เพราะ “ตอนท�ำงานคุมประพฤติ เพือ่ นทีอ่ อกจากเรือนจ�ำก็รจู้ กั กันเยอะ เขาก็ถามว่ามียาบ้างไหม
บางทีเขาก็เอามาให้” จนเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำเป็นครั้งที่สอง เมื่อถามถึงปัจจัยที่อาจมาหยุดเขา
ไม่ให้กระท�ำผิดซ�้ำ นิรันดร์กล่าวว่า “ผมว่าน่าจะเป็นภรรยา ถ้ามีเป็นตัวเป็นตนก็น่าจะหยุด”
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บทสรุป
และการวิเคราะห์

การศึกษาวิจยั นีใ้ ช้วธิ กี ารศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพตามแนวสตรีนยิ ม (feminist pathways
approach) เพื่อท�ำความเข้าใจเส้นทางสู่เรือนจ�ำของผู้ต้องขังหญิงและชายในคดียาเสพติด
กล่าวโดยรวมแล้ว ผลการวิจยั นีส้ ะท้อนความคล้ายคลึงและความแตกต่างในวิถที างสูก่ ารกระท�ำ
ความผิดของทั้งสองกลุ่ม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทั้งกลุ่มผู้ต้องขังหญิงและชาย ได้แก่ ช่วงวัยเด็ก
ที่เลวร้าย การคบหาเพื่อนเกเร การติดยาเสพติด และภาระทางการเงินในการดูแลครอบครัว
อย่างไรก็ดี ภูมิหลังของผู้ต้องขังหญิงต่างจากผู้ต้องขังชายตรงที่ผู้ต้องขังหญิงมีแนวโน้มสูงกว่า
ที่จะมีบุตร เคยท�ำงานในธุรกิจการค้าบริการทางเพศ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคู่ครองคนรัก
ที่มีพฤติกรรมนอกลู่นอกทาง และมักเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านการแนะน�ำหรือชักจูงของ
คนรัก นอกจากนี้ ผูต้ อ้ งขังหญิงจ�ำนวนหนึง่ เคยเป็นเหยือ่ ความรุนแรงในครอบครัว และมีแนวโน้ม
น้อยกว่าผู้ต้องขังชายที่จะมีทนายความในชั้นศาล
ภูมหิ ลังการกระท�ำความผิดของผูต้ อ้ งขังชายมักซับซ้อน และแตกต่างกับผูต้ อ้ งขังหญิง
ในแง่ที่ว่า ผู้ต้องขังชายส่วนใหญ่มีปัญหาการเสพยาเสพติดมากกว่า และมีแนวโน้มที่จะมี
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงที่สูงกว่าผู้หญิง นอกจากนี้ ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนในชั้น
ต�ำรวจ ผู้ต้องขังชายมีแนวโน้มสูงกว่าผู้ต้องขังหญิงที่จะถูกกระท�ำรุนแรงหรือถูกท�ำร้ายร่างกาย
ในการศึกษาวิจัยนี้พบว่า เส้นทางสู่การกระท�ำความผิดที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ
ในกลุ่มผู้ต้องขังหญิงและชาย (หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด) มาจากปัจจัย
ส�ำคัญสองประการคือ อิทธิพลจากประสบการณ์ที่เลวร้ายในวัยเด็ก และการคบหาสมาคม
กับเพื่อนที่มีพฤติกรรมนอกลู่นอกทาง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Daly (1994)
ในมิตขิ องผูก้ ระท�ำผิดทีม่ วี ถิ ชี วี ติ ก่อนเข้าเรือนจ�ำ “แบบทีใ่ ช้ชวี ติ บนท้องถนน” (street pathway)
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ซึ่งผู้กระท�ำผิดกลุ่มนี้อาจจะถูก 1. ผลักไสโดยครอบครัวที่มีปัญหา และหันเข้าหากลุ่มเพื่อน
ที่ชักจูงไปสู่การใช้ยาเสพติด หรือ 2. ถูกดึงดูดโดยกลุ่มเพื่อนให้ออกจากครอบครัวทีม่ ผี ปู้ กครอง
ที่ตามใจ และเข้าสู่ชีวิตที่ตื่นเต้น สนุกสนาน และมีเงินมากมายที่ได้จากการขายยา ผู้ต้องขัง
สองกลุม่ นีม้ กั มีประวัตกิ ารติดยาเสพติด และมีพฤติกรรมเกเร อย่างไรก็ดี ข้อค้นพบในงานวิจยั นี้
แตกต่างจากแนวคิดตะวันตกของ Daly ตรงที่ ในบริบทสังคมไทยอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน
ทีม่ พี ฤติกรรมเกเร และการทีพ่ อ่ แม่ปล่อยลูกใช้ชวี ติ ตามอ�ำเภอใจจนเกินไป มีบทบาทส�ำคัญมาก
และอาจน�ำไปสู่พฤติกรรมการกระท�ำความผิดได้
ที่ผ่านมา นักอาชญาวิทยาแนวสตรีนิยมไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่องอิทธิพลของ
กลุ่มเพื่อนต่อการกระท�ำความผิดของผู้หญิงมากนัก และนั้นอาจเป็นเพราะงานวิจัยส่วนใหญ่
โดยเฉพาะในประเทศตะวันตก มักศึกษากรณีความผิดหลายประเภทในการวิจยั เดียวกัน ท�ำให้ยาก
ต่อการท�ำความเข้าใจเส้นทางชีวิตของผู้กระท�ำผิดในคดีแต่ละประเภท การศึกษาวิจัยโดย
Shechory et.al’s (2011) ในประเทศอิสราเอล เปรียบเทียบเส้นทางการกระท�ำความผิด
โดยแยกแต่ ล ะประเภทคดี งานวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็น ว่ า ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด คดี ย าเสพติ ด มั ก เคย
ถูกกระท�ำรุนแรงในวัยเด็ก มีปัญหาในครอบครัว เริ่มใช้ยาเพราะการชักจูงของกลุ่มเพื่อน
ซึ่งข้อค้นพบของ Shechory et.al’s (2011) สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยชิ้นนี้
หากพิจารณางานวิจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือบริบทการศึกษาแนวสตรีนิยมเกี่ยวกับการ
กระท�ำผิดของผู้หญิงแล้วจะพบว่า ประเด็นเรื่องประสบการณ์ช่วงวัยเด็กที่เลวร้าย การเลี้ยงลูก
ที่หย่อนยานไร้ความเข้มงวด (overly permissive parenting) และอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน
ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้น ถูกกล่าวถึงอย่างมากในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด
ในฐานะปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการทดลองใช้ยาเสพติด การเสพและติดยาเสพติดของผู้ชายและ
ผู้หญิงในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย (Kaplan et.al., 1984; Dishion et.al.,
1995; Rodgers-Farmer, 2000; Evans, et.al., 2002; Svensson, 2003; Brecht, et.al.,
2004; ; Ennett, et.al., 2006; Assanangkornchai, et. al., 2007; Messina, et.al., 2007;
Sherman, et.al., 2008; Kiesner et.al., 2010; Latimore, et.al., 2011; Lee, 2011;
Bowles et.al., 2012; Cohen, 2014)

เพศภาวะและเส้นทางสู่เรือนจ�ำ

|
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อย่างไรก็ดี การศึกษาวิจัยนี้พบความแตกต่างทางเพศภาวะที่ปรากฏบนเส้นทาง
สูเ่ รือนจ�ำในกลุม่ ประสบการณ์ทเี่ ลวร้ายในวัยเด็ก และการคบหาสมาคมกับเพือ่ นทีม่ พี ฤติกรรม
นอกลูน่ อกทาง โดยผูต้ อ้ งขังหญิงจ�ำนวนหนึง่ ในกลุม่ นีเ้ คยตกเป็นเหยือ่ ความรุนแรงในครอบครัว
ในขณะทีป่ ญ
ั หานีไ้ ม่พบในกลุม่ ผูต้ อ้ งขังชาย นอกจากนี้ ผูต้ อ้ งขังหญิงมักจะเสพหรือขายยาเสพติด
ร่วมกับแฟนหรือคูค่ รอง อย่างไรตาม จากข้อค้นพบของงานวิจยั นี้ ไม่อาจกล่าวได้วา่ ผูต้ อ้ งขังหญิง
ทุกคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดเพราะความไม่รู้ อ่อนต่อโลก ถูกหลอก หรือโดนบังคับ
โดยคนรัก แต่ผู้หญิงในกลุ่มนี้การกระท�ำความผิดด้วยความเต็มใจ โดยกระท�ำร่วมกับคนรัก
การเริม่ ต้นเสพยาเสพติดของพวกเธอมักมาจากการแนะน�ำโดยเพือ่ น และพวกเธอเลือกทีจ่ ะคบหา
กับผู้ชายที่สามารถสนับสนุน (แทนที่จะยับยั้ง) พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของพวกเธอได้
ข้อค้นพบนี้สนับสนุนโดยงานวิจัยนอกบริบทการศึกษาการกระท�ำความผิดของผู้หญิงแนวสตรี
นิยม อาทิ Bryant and Treloar (2007:291) ที่กล่าวว่า “ส�ำหรับผู้หญิงที่ชื่นชอบที่จะทดลอง
ยาเสพติดแบบต่างๆ นั้น การคบกับแฟนที่เสพยาถือเป็นการสร้างโอกาสให้พวกเธอได้ท�ำ
ในสิ่งที่ต้องการ ดังนั้น มันชัดเจนว่าคู่ครองคนรักมีบทบาทในพฤติกรรมการใช้ยาของผู้หญิง
แต่เราก็ไม่ควรด่วนสรุปว่า ผูห้ ญิงถูกชักจูงเข้าไปในแวดวงการใช้ยาเสพติดเพราะคูค่ รองคนรัก”
เส้นทางสูเ่ รือนจ�ำทีม่ เี หตุมาจากการกระตุน้ เร้าทางเศรษฐกิจ เป็นอีกกลุม่ หนึง่ ทีพ่ บบ่อย
เป็นอันดับสาม โดยมีสัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายที่ใกล้เคียงกัน เส้นทางการกระท�ำความผิด
รูปแบบนี้มีความใกล้เคียงกับข้อค้นพบของ Daly ในกลุ่มอื่นๆ (หรือ Other) โดยผู้กระท�ำผิด
เกือบทุกรายในกลุ่มนี้ ท�ำผิดเพราะความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจ ยกเว้นหนึ่งคนที่กระท�ำผิด
เพราะความอยากมีอยากได้
นอกเหนือจากเส้นทางสู่เรือนจ�ำแบบทั่วไป (ที่ใช้ได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย) แล้ว
การศึกษาวิจัยนี้ยังพบเส้นทางสู่เรือนจ�ำที่มีลักษณะจ�ำเพาะและปรากฏในกลุ่มผู้ต้องขังหญิง
หรือผู้ต้องขังชายเท่านั้น จ�ำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) ความไร้เดียงสาและการถูกหลอกลวง
2) ความเคราะห์ร้าย และ 3) การแสดงอ�ำนาจความเป็นชาย โดยในกลุ่มที่ 1) นั้น ปรากฏ
เฉพาะในผูต้ อ้ งขังหญิงจ�ำนวนสองราย ซึง่ พวกเธอมีการศึกษาน้อย ไม่รเู้ ท่าทันคนอืน่ และไม่เคย
สัมผัสโลกของยาเสพติดเลยก่อนหน้าที่จะโดนจับ ความอ่อนต่อโลกท�ำให้พวกเธอถูกชักจูง
สู่การกระท�ำผิดได้ง่าย และมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับการปฏิบัติมิชอบในชั้นต�ำรวจ เส้นทาง
ชีวิตของผู้ต้องขังหญิงกลุ่มนี้อาจพอเทียบเคียงได้กับข้อค้นพบของ Daly ในกลุ่ม กลุ่มผู้หญิง
ที่เกี่ยวพันกับยาเสพติด (Drug Connected Women)
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เส้นทางสูเ่ รือนจ�ำในกลุม่ ที่ 2) และ 3) ปรากฏเฉพาะผูต้ อ้ งขังชายเท่านัน้ คล้ายคลึงกับ
แนวคิดของ Daly เกีย่ วกับ กลุม่ ผูช้ ายเคราะห์รา้ ย (bad luck men) ทีบ่ งั เอิญอยูผ่ ดิ ทีผ่ ดิ เวลา
หรือโดนกลัน่ แกล้งโดยผูช้ ายคนอืน่ และ กลุม่ ผูช้ ายชอบความท้าทาย (masculine gaming) ที่
เห็นว่าอาชญากรรมเป็นเรือ่ งสนุก โดยกระท�ำความผิดเพือ่ แสดงอ�ำนาจความเป็นชาย และใช้เงินที่
ได้จากการก่ออาชญากรรมเพือ่ สร้างการยอมรับ นับตัง้ แต่งานวิจยั ของ Daly ก็มกี ารศึกษาวิจยั
อืน่ ๆ เกีย่ วกับความเชือ่ มโยงระหว่างเพศภาวะและการกระท�ำผิดของผูช้ ายทีบ่ ง่ ชีว้ า่ การกระท�ำผิด
คดียาเสพติดเป็นวิธกี ารหนึง่ ในการแสดงออกถึงความเป็นชาย (Collison, 1996; Sanders, 2011)
นอกจากนี้ ข้อค้นพบของการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ ยังสอดคล้องกับผลงานวิชาการอื่นๆ
เกี่ยวกับเส้นทางการกระท�ำผิดของผู้หญิงในประเทศอื่นๆ (นอกเหนือจากประเทศตะวันตก)
ที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิงล้วน ปัจจัยที่พบบ่อยซึ่งน�ำพาผู้หญิงในประเทศต่างๆ รวมทั้ง
ประเทศไทย ให้เข้าสู่การถูกจ�ำคุก ได้แก่ ปัญหาชีวิต ภาระการหาเลี้ยงครอบครัว ความสัมพันธ์
กับคนรัก กระบวนการยุติธรรมที่ไม่โปร่งใสและไม่ยุติธรรม รวมถึงการขาดทนายความในชั้น
ศาล (Kim et al. 2007; Berko et al. 2010; Cherukuri et.al., 2009; Artz, et.al., 2012;
Havon et al. 2012a; Havon et.al. 2012b; Khalid and Khan 2013; Shen 2015
Shechory et.al. 2011; Maghsoudi et.al., 2017)
ส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยนี้พบว่า นอกเหนือจากกลุ่มผู้หญิงที่ถูกจับเพราะความ
ไร้เดียงสาแล้ว ยังมีผู้ต้องขังหญิงจ�ำนวนหนึ่งถูกจับเพราะมียาเสพติดไว้ในครอบครอง โดยใน
ความเป็นจริงแล้ว พวกเธอมีไว้เพื่อใช้ส่วนตัวจริง ดังนั้น ข้อค้นพบของงานวิจัยนี้จึงไม่ได้
สะท้อนข้อสรุปของ Havanon et.al’s (2012b) ที่กล่าวว่า ลักษณะการกระท�ำความผิดของ
ผู้หญิงนั้น มักมีความรุนแรงน้อยและเกิดขึ้นในบริบทที่นอกเหนือความควบคุมของพวกเธอ
ทั้งนี้ ความแตกต่างของข้อค้นพบดังกล่าว อาจเป็นผลมาจากวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงที่ใช้ใน Havanon et.al’s (2012b)
การศึกษาวิจยั แนวสตรีวทิ ยาเกีย่ วกับเส้นทางสูก่ ารกระท�ำผิดกับอิทธิพลทางเพศภาวะ
(gendered pathways to criminalization) ในยุคหลัง Daly (1994) มักให้ความสนใจเกีย่ วกับ
กลุ่มผู้กระท�ำผิดหญิงเท่านั้น ในขณะที่อาชญาวิทยาสายหลักก็ยังคงให้ความส�ำคัญกับกลุ่ม
ผูก้ ระท�ำผิดชายทัว่ ไป ท�ำให้ผชู้ ายทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากเพศภาวะในการกระท�ำความผิดเป็นประเด็น
ที่ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร (Messerschmidt, 1993: 15)
เพศภาวะและเส้นทางสู่เรือนจ�ำ
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ด้วยเหตุดังกล่าว การศึกษาวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งน�ำเสนอความเกี่ยวพันกันระหว่างเรื่อง
เพศภาวะและการกระท�ำความผิด ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอาชญาวิทยาใน
มุมมองเชิงเปรียบเทียบ เกีย่ วกับเส้นทางสูเ่ รือนจ�ำของผูห้ ญิงและผูช้ ายในบริบทของประเทศไทย
โดยผูเ้ ขียนหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าข้อค้นพบจากงานวิจยั นีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการก�ำหนดนโยบายและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน การจัดการกับปัญหาพื้นฐานเรื่อง
ความยากจน
อย่างไรก็ดี การศึกษาวิจัยนี้มีข้อจ�ำกัดเนื่องด้วยขนาดกลุ่มประชากรในการศึกษา
มีขนาดเล็ก และครอบคลุมเฉพาะคดียาเสพติดในฐานความผิดเกี่ยวกับการจ�ำหน่ายและ
การครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย ซึ่งเกิดขึ้นภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น ดังนั้น การศึกษาวิจัย
ในอนาคตจึงอาจจะพิจารณาใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้น โดยอาจครอบคลุมคดีความผิด
คดี ย าเสพติ ด ในฐานอื่ น ๆ อาทิ การผลิ ต และการน� ำ เข้ า หรื อ ส่ ง ออกนอกราชอาณาจั ก ร
ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางสู่เรือนจ�ำของผู้ต้องขังหญิงและชายในฐานความผิดอื่นนอก
เหนื อ จากคดี ย าเสพติ ด เพื่ อ ยกระดั บ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ชี วิ ต และภู มิ ห ลั ง ที่ ม า
ของผู้ต้องขังในประเทศไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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